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Tanulási útmutató
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Tananyag hossza: 33 dia

Tartalom: 
3-8. oldal Bevezető gondolatok
9-22. oldal Nemzetközi jog – külpolitika, Történeti előzmények
23-35. oldal Alapfogalmak

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 2 óra

A tananyagot fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra



Bevezető gondolatok
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Külpolitika
• A nemzetközi jog, a nemzetközi politika

(külpolitika) és a diplomácia egymáshoz való
viszonya

• A külpolitika az államnak az a tevékenysége,
amely érdekeinek nemzetközi téren történő
érvényesítésére, védelmére, helyzetének
alakítására irányul.

• Elvek, célkitűzések





Külpolitika

A külpolitika egymásra épülő elemei:
• a nemzeti érdekek, nemzeti szerepek

meghatározása;
• az érdekeken alapuló külpolitikai orientációk

kijelölése, rövid és hosszabb távú külpolitikai
célok meghatározása;

• konkrét külpolitikai cselekedetek tervezése és
végrehajtása.



Diplomácia, mint tevékenység
• Külpolitika érvényesítése - diplomácia (többértelmű kifejezés)

1. Szervezet: amely az állami külpolitika érvényesítésének
intézményrendszere,

2. Tevékenység: amelyik azonos a szervezet tevékenységével.

A diplomácia mint tevékenység a nemzetközi jog alanyainak
képviselői útján megvalósuló, a nemzetközi jogi normák által

szabályozott tevékenysége az állam külpolitikai céljainak békés
eszközökkel való megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a

diplomáciai tevékenység része a külpolitikai tevékenységnek, azt is
mondhatnánk, hogy annak béke idején kifejtett része. 



Diplomácia

• Tárgyalás
• Jelzés –
üzenetküldési 
szándék
• Nyilvánosság
szintjén

Diplomáciai jegyzék→



Nemzetközi jog – külpolitika
Történeti előzmények
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Nemzetközi törekvések

• Érvényesítés
• Egyénileg minden állam – szuverenitás
• Szövetségesek helyzete



Nemzetközi jog - külpolitika
• a külpolitika sok esetben nemzetközi jogi

szabályok alkotására irányul - milyen
természetű szabályokat alkot más államokkal,
vagy milyen szabályokat fogad el

• a már létrejött nemzetközi jog határt szab a
külpolitika számára – korlátok – felelősség



Fogalmi kérdések
• Nemzetközi jog
• Nemzetközi szerződés
• Nemzetközi szokásjog/nemzetközi szokások
• Viszonosság: egy államnak számolnia kell azzal, ha

egy másik állammal, vagy annak polgárával
szemben egy adott magatartást tanúsít, akkor
hasonló helyzetben a másik állam ugyanolyan
magatartást tanúsít majd

• Diplomáciai jog
• Konzuli jog



Diplomácia
A nemzetközi jog hatálya alá tartozik; a nemzetközi jogalanyok
kapcsolattartását szabályozza; békés célokra vonatkozik.

Kapcsolatok fajtái:

Eseti missziók (küldöttségek – csak 1 feladatra): ez jelent meg
először, és a 15-16. századig csak ez létezett.
Állandó kapcsolat: szükséges volt az állandó kapcsolattartás az
államok között. Létrejöttek a követségek, és a futár vette át a
közvetítő szerepét.



Konzuli kapcsolatok
• Gazdasági kapcsolatok (pénz; kereskedelem; hajózás);

emberek (a fogadó államban élő külföldi közösség
védelme).

• Létezik tiszteletbeli és hivatásos konzul.
• A 17. századtól egyértelművé vált, hogy államok közötti

kapcsolatokra vonatkozik ez is – létrejöttek az
egyezmények is az államok között.

• Kezdetben a saját jogszabályokat alkalmazták a közösségre,
és ezt a saját jogalkalmazást érvényesítette a konzul.



Diplomáciai jog kialakulása

• A diplomáciai jognak hosszú ideig a nemzetközi szokásjog 
volt a jogforrása, napjainkban azonban a diplomáciai 
kapcsolatok joga szerződéses alapon nyugszik. (1961. Bécsi 
Egyezmény)

• Tudományos kodifikáció - Jure belli - Hugo Grotius
összefoglalta a nemzetközi jogot 1640 tájékán

• Szerződés: 1815. a bécsi kongresszus egyik jegyzőkönyve a 
követek rangsorolásáról

• Szerződés: 1818. Aacheni Jegyzőkönyv Pl.: Tengerjogi 
szabályok, Diplomáciai képviseletekre vonatkozó szabályok,
Területenkívüliség



Ókori példák
• Preszbüsz: diplomáciai küldött
• Proxenosz: a mai konzuli, tiszteletbeli konzuli

feladatokat látta el
• A proxenosz megbízást kapott egy másik várostól, hogy

amennyiben annak polgárai az ő városába érkeznek,
ellássa jogvédelmüket, és segítségükre legyen.

• Ha kellett pénzzel támogatta a rászorulókat,
programszervezéssel is foglalkozott, és tanácsadóként
is fellépett.

• Nagy Sándor birodalmának felbomlásából 
létrejött diadochosok követeket küldtek az indiai 
császárhoz, és Asoka császár alatt e kapcsolatok 
rendszeressé és kölcsönössé váltak.



Középkor

• pápai legátusok és az ad hoc követek intézménye
• egyre intenzívebbé váló kapcsolatok az állandó 

missziók megteremtését is igényelték, amelyek 
közül a legelsők felállítását az itáliai 
városállamokhoz szokták kötni

• Luxemburgi Zsigmond király (1387 – 1437)
• XV-XVI. század fordulójára széleskörűen 

elterjedt ez az intézmény, s egyre egyértelművé 
váltak az ehhez kötődő udvariassági szabályok



1814-1815. Bécsi Kongresszus
1814–1815-ben Bécsben az osztrák
államkancellár, Metternich vezetésével, valamennyi európai
állam (a Török Birodalom kivételével) részvételével megtartott
nemzetközi kongresszus, amelynek célja Európának a napóleoni
háborúk utáni rendezése volt
Követek rangsorának rendezése –
Addig: hatalmi sorrend- tarthatatlanná vált
• Nagykövetek és pápai nunciusok (államfő az államfőnek címzi) 
• Követek és pápai internunciusok
• Állandó ügyvivők (külügyminiszter címzi a 

külügyminiszternek)



Diplomáciai jog kialakulása
• A követeket akkreditálták („meghitelezték”), így a

követ személye azonos értékű az őt küldő király
személyével, mivel mindkettő szuverén, így egy
másik országban nem vonható jog alá, azaz
mentességei vannak.

• Mivel azonos értékű a küldőjével, így annak
tartózkodási helye (lakása, hivatala...) nem tartozik
az adott ország területe alá

• Exterritorialitás = területenkívüliség, ezért például
az oda „bemenekülőket” menedékjog illeti meg.



Jogforrások
Szokásjog + nemzetközi szerződések
(„A nemzetközi szokásjog szabályai csak azokra a kérdésekre
irányadók, amelyeket a kodifikációs szerződések kifejezetten nem
szabályoznak”)

Diplomáciai jog
A diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződés
Az 1965. évi 22. tvr. hirdette ki Magyarországon
(1969. évi) New York-i egyezmény a különleges missziókról
(1975.) a nemzetközi szervezetek mellett működő képviseletekről szóló
bécsi egyezmény
A diplomáciai futár státusáról szóló végeleges tervezet

Konzuli jog
A konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény
1987. évi 13. tvr. hirdette ki Magyarországon
Kétoldalú konzuli szerződések



Diplomáciai jog
ius legationis
= a követek küldésének és fogadásának joga (aktív és passzív oldal)
A ius legationistól megkülönböztetendő a ius legationum.

Tárgyi diplomáciai jog /ius legationum/: minden szabályt 
magába foglal; a diplomáciai képviselőkre és képviseletekre 
egyaránt vonatkozik.

Alanyi követségi jog /ius legationis/:
Aktív: minden államnak követküldési joga van
Passzív: minden állam fogadhat követeket



A diplomáciai kapcsolatok felvétele 

Államelismerés kérdése
• megegyezéssel történik
• nincs jogi formához kötve
• rendelkezik a kapcsolat szintjéről (nagyköveti,

követi, állandó ügyvivői szint)
• kapcsolat létesítését követően: képviselet

létesítése
• diplomáciai jog akkor lép be két állam

kapcsolatába, ha diplomáciai kapcsolatba lépnek
egymással



Alapfogalmak
• Fogadó állam
• Küldő állam
• A követségi jog alanyi értelemben: a szuverén államnak

az a joga, hogy diplomáciai képviseletet küldjön más
államokba (aktív követségi jog), illetve fogadja idegen
államok diplomáciai képviselőit (passzív követségi jog).

• A követségi jog tárgyi értelemben: azoknak a
nemzetközi jogi szabályoknak az összessége, amelyek
meghatározzák a diplomáciai képviselet és a diplomáciai
képviselők jogállását.



Alapfogalmak
• Képviselet
• Akkreditáció
• Többes akkreditáció
• Közös akkreditáció
• Agreement
• Viszonosság
• Persona non grata



Képviselet
• Valamely állam külföldön működő szerve,

amely saját államát az idegen államnál minden
vonatkozásban képviseli.

• Küldő állam – Fogadó állam
• Változatos elnevezések



Akkreditáció
• Diplomáciai képviselet vezetőjének kinevezése
• „a képviselet vezetője” az a személy, akit a küldő állam

megbízott azzal, hogy e minőségben tevékenykedjék
• „1. A küldő államnak meg kell győződnie arról, hogy a

fogadó állam megadta az agrément-t annak a
személynek, akit a fogadó államban levő képviselete
vezetőjeként akkreditálni szándékozik. 2. A fogadó
állam nem köteles a küldő állammal az agrément
megtagadásának indokát közölni.”
– Kinevezésre vonatkozó beleegyezés

• Konzul: ‘exequatur’: hajtassék végre



Többes akkreditáció

• Egy adott országba megbízott nagykövet 
másik államban is képviselheti

• Ugyanaz a képviseletvezető több államban 
akkreditált

Közös akkreditáció
• Egy állam képviselete más államot is képvisel



Persona non grata
• A fogadó állam - anélkül, hogy elhatározását

indokolnia kellene - bármikor értesítheti a küldő
államot arról, hogy a képviselet vezetője vagy a
képviselet diplomáciai személyzetének valamely
tagja persona non grata, illetőleg, hogy a
képviselet személyzetének bármely más tagja nem
elfogadható.



Diplomáciai testület
= a fogadó államban akkreditált 

képviseletvezetők
Vezetője: doyen
→ legmagasabb követi osztály + 
legrégebben akkreditált képviseletvezető
• (anciennitás=rangsorlesőbbség) VAGY a 

pápai nuncius
→ szerepe a diplomáciai protokoll területén 

nagy



Karrierdiplomaták – életpálya
Zsákmányrendszer – bizalmi 

emberek, szakértők
Vegyes rendszer 



Diplomáciai kapcsolatok megszűnése
Képviselet:
1. Diplomáciai kapcsolatok megszakítása 
→
• politikai feszültségek, viták esetén; a háború
• kitörése automatikusan a kapcsolatok megszűnésével 

jár

2. Képviselet bezárása (megegyezés) és a kapcsolatok 
fenntartását egy 3. állam külképviseletére bízzák

3. Küldő vagy fogadó állam megszűnése



Képviselet tagjai megbízatásának 
megszűnése

Államban rejlő okok
• Diplomáciai kapcsolatok megszakadása 
• Háború (magában foglalja az elsőt is) 
• Állam megszűnése 
• Monarchiák: uralkodó halála (mechanikus megújítás) 

Misszióvezetőben rejlő okok 
• Diplomata halála 
• Diplomata lemondása: személyes okok/politikai megfontolás 
• Misszióvezető küldő állam általi visszahívása – Fegyelmi 

vétség miatt/praktikus okokból (ált. 4-5 év) – Fogadó állam 
kérésére: persona non grata (pl. hírszerzési tevékenység)



A konzuli jog
Konzuli kapcsolatok

A diplomáciai kapcsolatok létrehozására irányuló
megegyezés mindig magában foglalja a konzuli

kapcsolatok felvételét is.
• Minden állam joga a konzuli képviselők küldése és

fogadása
• Leggyakrabban konzuli egyezmény megkötésével létesül

→ meghatározza a kapcsolat szintjét:
• főkonzulátus, konzulátus, alkonzulátus, konzuli ügynökség
• → meghatározza a képviselet székhelyét és működési

területét = konzuli kerület



Különleges missziókra és a nemzetközi szervezetek 
melletti állami képviseletek megszűnése

• A különleges missziók és a nemzetközi szervezet
szerveibe és konferenciáira küldött képviseletek
fogalmában bennrejlik a megbízás végessége, azaz a
feladat teljesítésével a megbízás megszűnik.

• A székhelyország büntetőjogának súlyos és
nyilvánvaló megsértése, valamint a belügyekbe való
súlyos és nyilvánvaló beavatkozás esetében a küldő
állam visszahívja képviseletének tagját. Az ezzel
kapcsolatos vitákban a küldő állam a
székhelyországgal bármelyikük kérelmére
konzultációt folytat, melyre meghívják a nemzetközi
szervezetet.



Gyakorlati példa
• Rejtélyes támadások miatt rendeli haza az 

USA Kubából a diplomáciai személyzetet 
(Az amerikai követség Havannában 2015-ben 

nyitott meg újra, aztán 2016-ban Barack 
Obama 1928 óta első amerikai elnökként 

látogatott az országba)



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 
irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Fogalomtár 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

A diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése és alapintézményei 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

Aacheni Jegyzőkönyv: a diplomáciai jognak hosszú ideig a nemzetközi szokásjog volt a jogfor-

rása, azonban a diplomáciai jog történetéből megnevezhetünk olyan dokumentumokat, amelyek 

forrásnak tekinthetők. Az aacheni kongresszus (1818. október 1. – november 15.) az első volt a 

Szent Szövetség tagállamai (Nagy-Britannia, Osztrák Császárság, Poroszország, Oroszország és 

Franciaország) által tartott négy kongresszus sorában. Ide tartozik az 1818-ben elfogadott Aacheni 

Jegyzőkönyv, amelyben többek között megjelentek a diplomáciai képviseletekre vonatkozó szabá-

lyok és a területenkívüliség. 

Agrément: kinevezésre vonatkozó beleegyezés. 

Akkreditáció: diplomáciai képviselet vezetőjének kinevezése. 

Alanyi követségi jog: a szuverén államnak az a joga, hogy diplomáciai képviseletet küldjön más 

államokba (aktív követségi jog), illetve fogadja idegen államok diplomáciai képviselőit (passzív kö-

vetségi jog). 

Bécsi Kongresszus: 1814-1815, Bécsben az osztrák államkancellár, Metternich vezetésével, va-

lamennyi európai állam (a Török Birodalom kivételével) részvételével megtartott nemzetközi kong-

resszus, amelynek célja Európának a napóleoni háborúk utáni rendezése volt. Itt határozták meg a 

követek rangsorát. 

Diplomácia, mint tevékenység: a diplomácia mint tevékenység a nemzetközi jog alanyainak kép-

viselői útján megvalósuló, a nemzetközi jogi normák által szabályozott tevékenysége az állam kül-

politikai céljainak békés eszközökkel való megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy a diplomáciai tevé-

kenység része a külpolitikai tevékenységnek, azt is mondhatnánk, hogy annak béke idején kifejtett 

része. 

Diplomáciai képviselet: a diplomáciai képviselet a küldő állam fogadó állam területén működő 

legfontosabb államigazgatási szerve. 

Diplomáciai testület: az egy adott államba akkreditált diplomaták összessége alkotja, szűkebb ér-

telemben csak az egy államban akkreditált képviseletek vezetőit. A diplomáciai testület élén a fo-

gadó országba legrégebben akkreditált képviseletvezető, az ún. doyen áll. Feladata, hogy protokol-

láris eseményeken képviselje a diplomáciai képviselőket, illetve kiálljon azok érdekeiért a fogadó 

országban. 

Doyen: legrégebben akkreditált diplomata, képviseletvezető. 

Exterritorialitás: területenkívüliség, ezért például a diplomáciai képviseletekre „bemenekülőket” 

menedékjog illeti meg. 

Ius legationis: a követek küldésének és fogadásának joga (aktív és passzív oldal). 

Képviselet: valamely állam külföldön működő szerve, amely saját ál-

lamát az idegen államnál minden vonatkozásban képviseli. 

Képviselet vezetője: az a személy, akit a küldő állam megbízott az-

zal, hogy e minőségben tevékenykedjék. 
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Közös akkreditáció: egy állam képviselete más államot is képvisel. 

Külpolitika: a külpolitika az államnak az a tevékenysége, amely érdekeinek nemzetközi téren tör-

ténő érvényesítésére, védelmére, helyzetének alakítására irányul. 

Persona non grata: a fogadó állam - anélkül, hogy elhatározását indokolnia kellene - bármikor 

értesítheti a küldő államot arról, hogy a képviselet vezetője vagy a képviselet diplomáciai személy-

zetének valamely tagja persona non grata, illetőleg, hogy a képviselet személyzetének bármely más 

tagja nem elfogadható. 

Preszbüsz: ókori görög városállamok ismerték, diplomáciai küldött. 

Proxenosz: a mai konzuli, tiszteletbeli konzuli feladatokat látta el. megbízást kapott egy másik vá-

rostól, hogy amennyiben annak polgárai az ő városába érkeznek, ellássa jogvédelmüket, és segítsé-

gükre legyen. 

Tárgyi diplomáciai jog: /ius legationum/: minden szabályt magába foglal; a diplomáciai képvise-

lőkre és képviseletekre egyaránt vonatkozik. 

Többes akkreditáció: egy adott országba megbízott nagykövet másik államban is képviselheti az 

államot. 

Viszonosság: egy államnak számolnia kell azzal, ha egy másik állammal, vagy annak polgárával 

szemben egy adott magatartást tanúsít, akkor hasonló helyzetben a másik állam ugyanolyan maga-

tartást tanúsít majd. 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával.  
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

Kérdéssor 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

A diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése és alapintézményei 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

 

1. Határozza meg a külpolitika fogalmát! 

2. A nemzetközi jog és a külpolitika, a diplomácia kapcsolata 

3. Mi volt a Bécsi Kongresszus jelentősége a diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga szempontjá-

ból? 

4. Mi az Aacheni Jegyzőkönyv jelentősége a diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga szempontjá-

ból? 

5. Mit jelent a proxenosz fogalom? 

6. Mit jelent a preszbüsz fogalom? 

7. Mit jelent a diplomácia, mint fogalom? 

8. Határozza meg a képviselet fogalmát! 

9. Mit jelent az akkreditáció? 

10. Mit jelent a közös akkreditáció? 

11. Mit jelent a többes akkreditáció? 

12. Ki a doyen? 

13. Mit jelent az agrément? 

14. Mit jelent a rangsorelsőbbség? 

15. Mit jelent a területenkívüliség elve? 

16. Mit jelent a ius legationis? 

17. Mit jelent a ius ius legationum? 

18. Mit jelent a diplomáciai testület fogalom? 

19. Sorolja fel a diplomáciai jog jogforrásait! 

20. Sorolja fel a konzuli jog jogforrásait! 

21. Milyen nemzetközi egyezményeket fogadtak el a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának 

területén? 

22. Határozza meg a viszonosság fogalmát! 



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A diplomáciai és konzuli képviseletek 
működése, feladatai, személyzetük

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató

2

Tananyag hossza: 42 dia

Tartalom: 
3-6. oldal Bevezető gondolatok
7-26. oldal Diplomáciai képviselet
27-40. oldal Konzuli képviselet
41-44. oldal Diplomáciai és konzuli védelem

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 1,5 óra
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 3 óra

A tananyagot fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 1,5 óra



Témák

A diplomáciai és konzuli képviseletek működése, 
feladatai – mit tesznek?

A diplomáciai és konzuli képviseletek és 
személyzetük – kik teszik?



Történetileg
• Államközi kapcsolatok alakítása - uralkodók 

megbízottai
– Üzenetek, nemzetközi szerződések elkészítése

• Egyre szélesebb körű tevékenységet kellett 
végezniük -
– Küldöttek és állandó megbízottak

Jogforrások: 1961-es és 1963-as Bécsi Egyezmények 



Diplomáciai és konzuli feladatok 
egymáshoz való viszonya

• Egyezmények – nem egy időben kodifikálták
• Diplomáciai képviseletek – konzuli feladatok –

konzuli tisztségviselők/konzuli osztályok
– Diplomáciai rangban
– Párhuzamosan: konzuli kerületek

• Konzuli tisztviselő: lehet diplomáciai vagy 
konzuli rangban is
• „A konzuli feladatokat a konzuli képviseletek 

végzik. E feladatokat az Egyezmény 
rendelkezéseinek megfelelően diplomáciai 

képviseletek is végezhetik.”



• Összeolvadás – gyakorlati okok
– Küldő állam megtilthatja/előírhatja
– Fogadó állam szabályai is rendelkezhetnek erről

• Exequatur általában nem szükséges a diplomatának-
fogadó állam külügyminisztériumával közölni kell

• Konzuli kinevezést is kaphatnak 
• Mentességüket nem érinti az, hogy konzuli feladatokat 

is ellátnak

Konzuli feladatok ellátása



Diplomáciai Képviselet



Diplomáciai képviselet

• Forma és megnevezés- állam határozza meg 
pl. Magyarország - nagykövetségek

• Eltérő elnevezések lehetségesek
• Külképviselet: tágabb fogalom
• Nagyköveti alaputasítás és belső jogi 

szabályok- nem ütközhetnek nemzetközi jogba
• Egységes külügyi szabályok



A diplomáciai képviselet funkciói
1. A diplomáciai képviselet feladatköre - egyebek között - a következőkből 

áll:

a) képviseli a küldő államot a fogadó államban;
b) védelmezi a fogadó államban a küldő állam, valamint a küldő állam 

polgárainak érdekeit a nemzetközi jog által megengedett keretekben;
c) tárgyal a fogadó állam kormányával;
d) tájékozódik minden megengedett módon a fogadó államban levő 

viszonyokról és fejleményekről és ezekről jelentést tesz a küldő állam 
kormányának;

e) előmozdítja a baráti kapcsolatokat a küldő és a fogadó állam között és 
fejleszti a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolataikat.

2. E szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető olyképpen, hogy a 
diplomáciai képviselet nem fejthet ki konzuli tevékenységet.



Milyen érdekek jelennek meg?
• Küldő állam és fogadó állam
• Harmadik állam: másik állam képviseletét is

ellátja, tranzitállamok esetében, a diplomata
harmadik állam területén tartózkodik

• Diplomáciai kapcsolatok jellemzője: 
kölcsönösség: mindkét fél fogadja a másik 
képviselőjét, ő is küld hozzá képviselőt
– Egy adott országba megbízott nagykövet másik 

államban is képviselheti 
– Egy állam képviselete más államot is képvisel

• Személy kiválasztása - érdekegyeztetés



Fogalmak

• „a képviselet vezetője” az a személy, akit a 
küldő állam megbízott azzal, hogy e 

minőségben tevékenykedjék;
• „a képviselet tagjai” a képviselet vezetője és 

a képviselet személyzetének tagjai;
• „a képviselet személyzetének tagjai” a 
képviselet diplomáciai, igazgatási és műszaki, 

valamint kisegítő személyzetének tagjai;



Fogalmak
• „a diplomáciai személyzet tagjai” a képviselet 

személyzetének azok a tagjai, akiknek 
diplomáciai rangjuk van;

• „diplomáciai képviselő” a képviselet vezetője 
vagy a képviselet diplomáciai személyzetének 

tagja;
• „az igazgatási és műszaki személyzet tagjai” a 

képviselet személyzetének azok a tagjai, akik a 
képviseletnél igazgatási és műszaki munkakörben 

állnak alkalmazásban;



Fogalmak
• „a kisegítő személyzet tagjai” a képviselet 

személyzetének azok a tagjai, akik a képviseletnél 
kisegítő munkakörben teljesítenek szolgálatot;

• „háztartási alkalmazott” az a személy, aki a 
képviselet valamely tagjának háztartásában áll 

alkalmazásban és nem a küldő állam 
alkalmazottja;

• „a képviselet helyiségei” a képviselet céljaira -
ideértve a képviselet vezetője lakásául - használt 
épületek, vagy épületrészek és az ezekhez tartozó 

föld tekintet nélkül tulajdonjogi helyzetükre



Katonai attasék

• Szárazföldi haderő, légierő, haditengerészet
• Előzetes beleegyezéshez köthető a kinevezése
• Jogilag a misszióvezető beosztottai (érdemben 

utasítás joga: honvédelmi minisztérium)
• Pl. haditechnika fejlesztése, 

fegyverbeszerzések, kiképzési újítások
• Rendészeti attasé



Diplomaták kiválasztása és kinevezése
• Karrierdiplomaták – politikai diplomaták
• Szakmai és politikai elem
• Hogyan „szerezhető meg” a nagyköveti 

megbízás? – új kormány –új diplomata?
– USA
– Egyesült Királyság

• Különleges befolyású emberek pl. Eleanor Roosevelt, 
Ronald Ferguson, katonatisztek

• Magyarország: szakmaiság
• Nagyobb történelmi fordulópontok -

változások



Misszióvezető kiválasztása
-Küldő állam kormányzata: szakmai/politikai szempontok alapján 
kiválaszt egy személyt
-Szívesen látott személy-e a fogadó államban
-Mindegyik fogadó államban

AGRÉMENT – előzetes jóváhagyás intézménye
4. Cikk „1. A küldő államnak meg kell győződnie arról, 

hogy a fogadó állam megadta az agrément-t annak a 
személynek, akit a fogadó államban levő képviselete 

vezetőjeként akkreditálni szándékozik.
2. A fogadó állam nem köteles a küldő állammal az 

agrément megtagadásának indokát közölni.”



Külképviseletek vezetése a magyar 
jogban

a) Köztársasági elnök által kinevezett és e feladattal 
megbízott nagykövet vagy követ
b) Külügyminiszter által kinevezett és megbízott 
főkonzul
c) Külügyminiszter által megbízott állandó ügyvivő
Ideiglenes ügyvivő: 
külügyminiszter által kinevezett személy, első 
beosztotti feladatot látja el (legmagasabb rangú 
diplomata)



Agrément

• Fogadó állam nem köteles fogadni
• Akkor is kérni kell, ha már a fogadó államban 

tartózkodó alsóbb szintű diplomáciai dolgozót akarnak 
nagykövetnek kinevezni

• Már volt nagykövet ugyanabban az országban
• USA- sokáig nem tartotta kötelességének
• Időbeliség (hallgatás- visszautasítás?)
• Nem szerencsés előzetesen megnevezni
• Parlamenti bizottsági meghallgatás (formális is lehet)
• Jóváhagyás után is lehet nem kívánatos személy
• Csak misszióvezetőkre vonatkozik



Megbízólevél 
• 1814-1815. Bécsi Kongresszus

– Diplomaták rangsorának rendezése
– Addig: hatalmi sorrend- tarthatatlanná vált

• Nagykövetek és pápai nunciusok (államfő az államfőnek 
címzi)

• Követek és pápai internunciusok
• Állandó ügyvivők (külügyminiszter címzi a 

külügyminiszternek)
– Doyen: legelső misszióvezető - képviselheti a

teljes diplomáciai testületet, azaz az országba
akkreditált diplomáciai képviseletek összességét



Megbízólevél

• Általában archaikus stílusban
• Tanúsítja a misszióvezető felhatalmazottságát 

állama képviseletére a másik államban
• Nagykövet, követ az államfőnek, álladó 

ügyvivő a külügyminiszternek adja át
• Külön-külön minden érintett államban átadja 

megbízólevelét
• Minden országban más-más protokoll alapján



Diplomáciai személyzet 
állampolgársága, értesítések

Küldő állam (elvileg) –visszavonható hozzájárulással a fogadó állam állampolgára
is lehet.
Harmadik állam állampolgára.
1. A fogadó állam külügyminisztériumát, vagy a közös megállapodással kijelölt 
más minisztériumot értesíteni kell:
a) a képviselet tagjainak kinevezéséről, megérkezéséről és végleges eltávozásáról, 
vagy a képviseletnél betöltött tisztsége megszűnéséről;
b) a képviselet tagjai családjához tartozó személy érkezéséről és végleges 
eltávozásáról, valamint megfelelő esetben arról a tényről, hogy valamely személy a 
képviselet egyik tagja családjának tagja lett vagy megszűnt azzá lenni;
c) Az a)pontban említett személy alkalmazásában álló háztartási alkalmazott 
érkezéséről és végleges eltávozásáról, valamint adott esetben az alkalmazás 
megszűnéséről;
d) a fogadó államban lakhellyel bíró személynek a képviselet tagjaként vagy 
kiváltságokra és mentességekre jogosított háztartási alkalmazottként való 
alkalmazásáról és elbocsátásáról.
2. Az érkezésről és a végleges eltávozásról lehetőleg előzetes értesítést is kell 
adni.



A képviselet létszáma

1. A képviselet létszámára vonatkozó különös
megállapodás hiányában a fogadó állam megkívánhatja,
hogy ezt a létszámot az általa -a fogadó állam
körülményeire és viszonyaira, valamint az illető képviselet
szükségleteire figyelemmel - ésszerűnek és
természetesnek tartott keretekben tartsák.
2. A fogadó állam hasonló korlátok között és hátrányos
megkülönböztetés tétele nélkül megtagadhatja bizonyos
kategóriákba tartozó tisztviselők befogadását



Rangsorelsőbbség

1. A képviseletek vezetőit az egyes osztályokon belül a
rangsorelsőbbség annak a napnak és órának megfelelően
illeti meg, amikor működésüket a 13. Cikknek
megfelelően megkezdték.
2. A képviselet vezetője megbízólevelének a rangosztályt
meg nem változtató módosítása a rangsorelsőbbségre nem
hat ki.
3. Ez a cikk nem érinti a fogadó államban a Szentszék
képviselőjének rangsorelsőbbsége tekintetében elfogadott
gyakorlatot.



Diplomáciai rangok

A képviselet diplomáciai személyzete tagjainak rangsorát a
képviselet vezetője közli a külügyminisztériummal, vagy
a közös megállapodással kijelölt más minisztériummal.

A külügyminiszter által adományozott diplomáciai
rangok:
• segédattasé,
• attasé,
• III., II., illetve I. osztályú titkár,
• II., illetve I. osztályú tanácsos.



Diplomáciai megbízás megszűnése
• Csoportosítása:

– Államban rejlő okok
• Diplomáciai kapcsolatok megszakadása
• Háború (magában foglalja az elsőt is)
• Állam megszűnése
• Monarchiák: uralkodó halála (mechanikus megújítás)

– Misszióvezetőben rejlő okok
• Diplomata halála
• Diplomata lemondása: személyes okok/politikai megfontolás
• Misszióvezető küldő állam általi visszahívása 

– Fegyelmi vétség miatt/praktikus okokból (ált. 4-5 év)
– Fogadó állam kérésére: persona non grata (pl. hírszerzési 

tevékenység)



Persona non grata
1. A fogadó állam - anélkül, hogy elhatározását indokolnia 

kellene - bármikor értesítheti a küldő államot arról, hogy a 
képviselet vezetője vagy a képviselet diplomáciai 

személyzetének valamely tagja persona non 
grata, illetőleg, hogy a képviselet személyzetének bármely 

más tagja nem elfogadható. Ez esetben a küldő állam az 
érdekelt személyt a körülményeknek megfelelően vagy 

visszahívja, vagy a képviseletnél betöltött tisztségét 
megszünteti. Valamely személyt persona non grata-nak, 

vagy nem elfogadhatónak lehet nyilvánítani a fogadó állam 
területére érkezése előtt is.

2. Ha a küldő állam megtagadja vagy ésszerű határidőn belül 
elmulasztja a jelen cikk 1. bekezdésében említett 

kötelezettségének teljesítését, a fogadó állam megtagadhatja 
az érdekelt személynek a képviselet tagjaként való 

elismerését.



Konzuli Képviselet



Konzuli kapcsolatok felvétele
•Államok között fennálló kapcsolat
•Megállapodás alapján
•Közigazgatási tisztviselők
•Másik állam területén
•Konzuli feladatokat végeznek
•Kölcsönösség és előzetes megállapodás
•Hazai jog „exportját” jelenti
•Diplomáciai és konzuli kapcsolatok viszonya
•Megszűnés –politikai döntés



A konzul kinevezése
• Konzuli képviselet több is lehet
• Általában alacsonyabb szinten történik a 

kinevezés (kormány- vagy külügyminiszter)
• Konzuli pátens: személy azonosítása, rangja, 

konzuli kerület kijelölése
• Előzetes beleegyezés nem mindig szükséges
• ‘exequatur’: ‘hajtassék végre’
• Főkonzul, konzul, alkonzul, konzuli ügynök 

(rangidősséghez igazodik)



Fogalmak
• konzuli képviselet” minden főkonzulátus, konzulátus, 

alkonzulátus vagy konzuli ügynökség; 

• „konzuli kerület” az a terület, ahol egy konzuli 
képviselet konzuli feladatok végzésére jogosult;

• a „konzuli képviselet vezetője” az a személy, akit 
megbíztak azzal, hogy e minőségben tevékenykedjék;

• „konzuli tisztviselő” minden olyan személy, ideérve a 
konzuli képviselet vezetőjét is, akit e minőségben 

megbíztak konzuli feladatok végzésével; 



Fogalmak
• a „konzuli alkalmazott” a konzuli képviseleten igazgatási vagy 

műszaki munkakörben alkalmazott minden személy;

• a „kisegítő személyzet tagja” a konzuli képviseleten kisegítő 
munkakörben alkalmazott minden személy;

• a „konzuli képviselet tagjai” a konzuli tisztviselők, a konzuli 
alkalmazottak és a kisegítő személyzet tagjai; 

• a „konzuli személyzet tagjai” a konzuli képviselet vezetőjét a 
konzuli tisztviselők, valamint a konzuli alkalmazottak és a kisegítő 

személyzet tagjai; 

• a „magánszemélyzet tagja” a konzuli képviselet valamely tagjának 
kizárólagos magánszolgálatra alkalmazott személy;



Konzuli feladatok
Konzuli képviseletek: konzuli tisztviselő vezet és a 
fogadó állam területén a konzuli funkciókat végzi
•Diplomáciai képviseletek is elláthatják
•Feladatok: állandó vagy ideiglenes 
alkonzulátus/konzuli ügynökség megnyitását teszi 
szükségessé
•Konzuli hivatal: konzuli képviselet szervezeti 
egysége pl. vízumok



Konzuli képviselet vezetése
•Négy rangosztályt állapít meg:
–Főkonzul
–Konzul
–Alkonzul
–Konzuli ügynök
•Belső jog nem mindegyik fogalmat ismeri
•Magyarországon alkonzul, konzul, főkonzul
•Küldő állam nevezi ki és a hivatalba lépéshez a 
fogadó állam járul hozzá



„Exequatur”

A konzuli képviselet vezetője hivatalba lépésének 
elfogadása a fogadó állam „exequatur”-nak

nevezett felhatalmazás történik, bármilyen is e 
felhatalmazás formája. Az az állam, amely 

megtagadja az exequatur kiadását, ennek indokait 
nem köteles közölni a küldő állammal. 



Kinevezési okirat
1. A küldő állam a konzuli képviselet vezetője részére 

minden kinevezés esetén, kinevezési okirat vagy 
hasonló okmány formájában okiratot állít ki, amely 

tanúsítja minőségét és rendszerint megadja vezeték-és 
keresztnevét, a kategóriát és osztályát, amelybe 

tartozik, valamint a konzuli képviselet konzuli 
kerületét és székhelyét. 

2. A kinevezési okiratot vagy hasonló okmányt a küldő 
állam diplomáciai vagy más megfelelő úton továbbítja 

annak az államnak a kormányához, amelynek területén a 
konzuli képviselet vezetője feladatait végezni fogja. 
3. Ha a fogadó állam ezt elfogadja, a küldő állam a 

kinevezési okirat vagy hasonló okmány helyett a jelen Cikk 
1. bekezdésében említett adatokat tartalmazó értesítést 

küldhet. 



Ugyanazon személy kinevezése

A fogadó államba, annak beleegyezésével, 
ugyanazt a személyt két vagy több állam is 

kinevezheti konzuli tisztviselőnek.
Egyes államok még a tiszteletbeli konzul esetében 

sem engedélyezik.



Konzuli személyzet
• Küldő állam belső rendelkezései alapján
• Küldő állam állampolgárainak kell lennie
–Tisztviselők: fogadó állam honosai –
visszavonható hozzájárulással
–Harmadik államok állampolgárai tekintetében is
–Tiszteletbeli konzulok kivételnek számítanak
• Konzulátus belső szervezetét szabadon meghatározhatja:

funkcionaltiás elve
• A konzuli személyzet létszámára vonatkozó külön

megállapodás hiányában a fogadó állam megkívánhatja, hogy
ezt a létszámot az általa - a konzuli kerület körülményeire és
viszonyaira, valamint az illető konzuli képviselet szükségleteire
figyelemmel - ésszerűnek és természetesnek vélt keretek
között tartsák – megállapodás alapján.



Feladatok ideiglenes gyakorlása

Képviselet vezetője: nincs betöltve/akadályoztatva –
ideiglenes vezető
•Előzetesen értesíteni kell a fogadó államot
–Általában külügyminisztériumhoz küldött szóbeli 
jegyzék formájában

Rangsorelsőbbség
Exequatur megadásának időpontja szerint
• Ha egy időpontban: kinevezési okmány
• Ideiglenes vezetők a konzuli képviseletek vezetői 
után következnek
• „Szenioritás” elve alapján



Értesítések
1. A fogadó állam Külügyminisztériumát vagy az e minisztérium által kijelölt 
hatóságot értesíteni kell: 
a) a konzuli képviselet tagjainak kinevezéséről, kinevezésüket követően a 
konzuli képviseletre való megérkezésükről, végleges eltávozásukról vagy 
működésük megszüntetéséről, valamint a jogállásukat érintő mindazokról a 
változásokról, amelyek a konzuli képviseleten való működésük során 
bekövetkezhetnek; 
b) a konzuli képviselet tagjának háztartásában élő családtagokmegérkezéséről 
és végleges eltávozásáról, valamint megfelelő esetben arról, hogy valamely 
személy családtag lett vagy megszűnt az lenni; 
c) a magánszemélyzettagjainak megérkezéséről és végleges eltávozásáról, 
valamint megfelelő esetben ilyen minőségben teljesített szolgálatuk 
megszűnéséről; 
d) a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek a konzuli 
képviselet tagjaként vagy a magánszemélyzet kiváltságokra és mentességekre 
jogosított tagjaként való alkalmazásáról és elbocsátásáról. 
2. Az érkezésről és a végleges eltávozásról lehetőleg előzetes értesítést is kell 
adni. 



Konzuli működés megszűnése

A konzuli képviselet tagjának működése 
megszűnik, különösen ha
a) A küldő állam értesíti a fogadó államot e 
működés megszűnéséről;
b) az exequaturt visszavonják;
c) a fogadó állam értesíti a küldő államot, hogy az 
érintett személyt nem tekinti többé a konzuli 
személyzet tagjának.
+ fogadó állam területéről való távozás biztosítása



Diplomáciai és Konzuli védelem



Diplomáciai védelem

„Egy államnak azt a jogosultságát jelenti, hogy 
állampolgárai érdekében egy másik állammal 
szemben, vagy kivételesen egy nemzetközi 

szervezettel szemben, sokoldalú módon 
eljárjon, ha az idegen állam a védelmet nyújtó 

állam állampolgárár megkárosítja vagy 
valamiféle módon annak hátrányára jár el.”



Konzuli védelem

• Két elemet foglal magába:
– Küldő állam honosainak (természetes és jogi 

személyének védelme)
– Küldő állam honosai részére segítség és támogatás 

nyújtása



Diplomáciai és konzuli védelem
Diplomáciai védelem Konzuli védelem

Helyszín Általában külföldön (védelmet nyújtó állam 
diplomáciai és konzuli képviseletének 

igénybevétele)
Jogelméleti alap Állam állampolgárok felett gyakorolt személyi 

felségjoga
Ki nyújtja Diplomáciai képviseleteken belül működő konzuli 

tisztviselők is – nehéz elhatárolni

Feltételek 1. Állampolgárság 
(honosság?)

2. Tényleges kapcsolat 
3. Rendelkezésre álló 

belső jogorvoslati
lehetőségek 
kimerítése

1. Állampolgárok és 
honos jogi személyek

2. Konzuli kerületen 
belül

2001. évi XLVI. törvény



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 
irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Fogalomtár 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

A diplomáciai és konzuli képviseletek működése, feladatai, személyzetük 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

Diplomáciai képviselő: a képviselet vezetője vagy a képviselet diplomáciai személyzetének tagja. 

Diplomáciai személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azon a tagjai, akiknek diplomáciai 

rangjuk van. 

Diplomáciai védelem: egy államnak azt a jogosultságát jelenti, hogy állampolgárai érdekében egy 

másik állammal szemben, vagy kivételesen egy nemzetközi szervezettel szemben, sokoldalú módon 

eljárjon, ha az idegen állam a védelmet nyújtó állam állampolgárár megkárosítja vagy valamiféle 

módon annak hátrányára jár el. 

Exequatur: konzuli képviselet vezetője hivatalba lépésének elfogadása a fogadó állam „exequatur”-

nak nevezett felhatalmazás történik, bármilyen is e felhatalmazás formája. Az az állam, amely meg-

tagadja az exequatur kiadását, ennek indokait nem köteles közölni a küldő állammal. 

Háztartási alkalmazott: az a személy, aki a képviselet valamely tagjának háztartásában áll alkal-

mazásban és nem a küldő állam alkalmazottja. 

Igazgatási és műszaki személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azok a tagjai, akik a kép-

viseletnél igazgatási és műszaki munkakörben állnak alkalmazásban. 

Képviselet helyiségei: a képviselet céljaira - ideértve a képviselet vezetője lakásául - használt épü-

letek, vagy épületrészek és az ezekhez tartozó föld tekintet nélkül tulajdonjogi helyzetükre. 

Képviselet személyzetének tagjai: a képviselet diplomáciai, igazgatási és műszaki, valamint kise-

gítő személyzetének tagjai. 

Képviselet tagjai: a képviselet vezetője és a képviselet személyzetének tagjai. 

Képviselet vezetője: az a személy, akit a küldő állam megbízott azzal, hogy e minőségben tevé-

kenykedjék. 

Kinevezési okirat: küldő állam a konzuli képviselet vezetője részére minden kinevezés esetén, 

kinevezési okirat vagy hasonló okmány formájában okiratot állít ki, amely tanúsítja minőségét és 

rendszerint megadja vezeték-és keresztnevét, a kategóriát és osztályát, amelybe tartozik, valamint a 

konzuli képviselet konzuli kerületét és székhelyét. 

Kisegítő személyzet tagjai: a képviselet személyzetének azon tagjai, akik a képviseletnél kisegítő 

munkakörben teljesítenek szolgálatot. A konzuli képviseleten kisegítő munkakörben alkalmazott 

minden személy. 

Konzuli alkalmazott: a konzuli képviseleten igazgatási vagy műszaki munkakörben alkalmazott 

minden személy. 

Konzuli képviselet tagjai: a konzuli tisztviselők, a konzuli alkalmazottak és a kisegítő személyzet 

tagjai. 

Konzuli képviselet vezetője: az a személy, akit megbíztak azzal, 

hogy e minőségben tevékenykedjék. 
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Konzuli képviselet: minden főkonzulátus, konzulátus, alkonzulátus vagy konzuli ügynökség. 

Konzuli kerület: az a terület, ahol egy konzuli képviselet konzuli feladatok végzésére jogosult. 

Konzuli személyzet tagjai: a konzuli képviselet vezetőjét a konzuli tisztviselők, valamint a konzuli 

alkalmazottak és a kisegítő személyzet tagjai 

Konzuli tisztviselő: minden olyan személy, ideérve a konzuli képviselet vezetőjét is, akit e minő-

ségben megbíztak konzuli feladatok végzésével. 

Konzuli védelem: két elemet foglal magába: a küldő állam honosainak (természetes és jogi szemé-

lyének védelme) és küldő állam honosai részére segítség és támogatás nyújtása. 

Magánszemélyzet tagja: a konzuli képviselet valamely tagjának kizárólagos magánszolgálatra al-

kalmazott személy. 

Megbízólevél: tanúsítja a misszióvezető felhatalmazottságát állama képviseletére a másik állam-

ban. 

Rangsorelsőbbség: a képviseletek vezetőit az egyes osztályokon belül a rangsorelsőbbség annak 

a napnak és órának megfelelően illeti meg, amikor működésüket megkezdték. 
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Kérdéssor 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

A diplomáciai és konzuli képviseletek működése, feladatai, személyzetük 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

 

1. Mit nevezünk diplomáciai képviseletnek? 

2. Mit nevezünk konzuli képviseletnek? 

3. Ismertesse a diplomáciai képviseletek feladatait! 

4. Ismertesse a konzuli képviseletek feladatait! 

5. Ismertesse a diplomáciai képviseleteken dolgozók személyzeti kategóriáit! 

6. Ismertesse a konzuli képviseleteken dolgozók személyzeti kategóriáit! 

7. Ki az a diplomáciai képviselő? 

8. Mit jelent a rangsorelsőbbség? 

9. Mit nevezünk kinevezési okiratnak? 

10. Mit nevezünk megbízólevélnek? 

11. Ismertesse a diplomáciai és konzuli feladatok egymáshoz való viszonyát! 

12. Milyen szabályok vonatkoznak a képviseletek létszámára vonatkozóan? 

13. Milyen feladatokat látnak el az ún. katonai attasék? 

14. Milyen diplomáciai rangokat ismerünk? 

15. Milyen esetekben szűnhet meg a diplomáciai megbízatás? 

16. Milyen esetekben szűnhet meg a konzuli megbízatás? 

17. Mit értünk agrément alatt? 

18. Mit értünk exequatur alatt? 

19. Határolja el egymástól a diplomáciai és konzuli védelmet! 

20. Ismertesse a diplomáciai és konzuli védelem fogalmát! 



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA
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A tiszteletbeli konzul

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
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Tananyag hossza: 21 dia

Tartalom: 
3-5. oldal Története, jelentősége
6. oldal Ki a tiszteletbeli konzul?
7. oldal Miért tiszteletbeli konzul?
8-11. oldal Jelölés és kinevezés
12-14. oldal Tiszteletbeli konzul működése
15. oldal Tiszteletbeli konzuli megbízás megszűnése
16-21. oldal Tiszteletbeli konzul feladatai
22-24. oldal Mentességek, kiváltások, képviselet védelme

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: fél óra
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra

A tananyagot fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: fél óra



Története, jelentősége
• Gyökerei az ókorba nyúlnak vissza
• Sokáig a szokásjog volt meghatározó, ma a konzuli 

kapcsolatokról szóló 1963. évi Bécsi Egyezmény az irányadó
• Feladatai nem különböznek a konzul feladataitól: 

érdekképviselet
• Hivatásos konzuli intézmény a XVIII. század végén jött létre, 

hivatalosan Franciaország alkalmazott először konzulokat
• Lényegi feladatok és kötelezettségek tekintetében nem volt 

jelentős különbség a tiszteletbeli és hivatalos konzulok között
• A magyar konzulátusok száma 1937-re elérte a 106-ot, ebből 

89 tiszteletbeli konzulátus volt
• A II. vh. előtt jelentős volt a tiszteletbeli konzulok száma 

Közép- és Dél-Amerikában, Ázsiában
3



Története, jelentősége
• A szocializmus idején, 1950-től nem működhetett a 

tiszteletbeli konzuli intézmény (jogszabályi tiltás miatt)
• 1988-ban egy külügyminisztériumi rendelet újította fel a 

gyakorlatilag megszüntetett tiszteletbeli konzuli hálózatot
• Tiszteletbeli konzulokra vonatkozó jogforrások

– 1963. évi Bécsi Egyezmény a konzuli kapcsolatokról és az azt kihirdető 
1987. évi 13. tvr.

– a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. KÜM 
rendelet és a 4/1995. KÜM utasítás

• A hivatásos és tiszteletbeli konzulok jogosultságai eltérnek 
egymástól

• 1963. évi Egyezmény a hivatásos és a tiszteletbeli konzulok 
kategóriáját külön kezeli

4



Története, jelentősége
• Tiszteletbeli konzul intézménye újra „virágkorát” éri, ennek 

oka a kommunikációs lehetőségek folyamatos fejlesztése és a 
külügyi szolgálatokba fektetett pénzügyi eszközök csökkentése

• Tiszteletbeli konzulok képesek a hivatásos konzulokat 
tehermentesíteni, sok esetben helyettesíteni

• Magyarországnak a világ számos országában (több mint 40 
államban) nincs hivatásos külképviselete

• Több mint 200 tiszteletbeli konzuli képviselő biztosítja a 
konzuli jelenlétet, a világ 100 országában (a tiszteletbeli 
konzulok jelentős része magyar állampolgár vagy magyar 
származású)

• A fogadó országokban jelentős szerepet töltenek be a 
gazdasági, tudományos, kulturális és idegenforgalmi életben

5



Ki a tiszteletbeli konzul?

A tiszteletbeli konzul a nemzetközi kapcsolatok 
egyik szereplője. Az esetek döntő többségében a 

saját állampolgárságának megfelelő államban 
(fogadó állam) és annak hivatalos egyetértésével 
tevékenykedik egy másik állam (küldő/kinevező 
állam) érdekében, az utóbbi állampolgárai, jogi 
személyei és kereskedelmi, gazdaságai érdekei 

támogatására. Fontos szerepet játszik a kulturális, 
oktatási, tudományos, sport – és idegenforgalmi 

kapcsolatok előmozdításában is.
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Miért „tiszteletbeli” konzul?

• Tevékenységéért anyagi juttatásban nem 
részesül

• Felkérésének alapja személyes tekintélye, 
befolyása, feddhetetlensége, gyakran vagyona

• Fontos a küldő és fogadó államhoz való 
kötődése (pl. származás, szakma, kutatási 
terület, nyelvismeret, esetleg állampolgárság)

7



Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselői
• A kinevezés folyamata

– Jelölés a tisztségre
– Kinevezés
– Működés megkezdése

• Működés megszűnése

A Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselőjének a fogadó
vagy harmadik állam azon állampolgára, illetőleg a fogadó államban élő
az a magyar állampolgár jelölhető,
- aki közmegbecsülést élvez,
- továbbá társadalmi állása, vagyoni helyzete, büntetlen előélete,

képzettsége révén
alkalmas az e tisztséggel járó feladatok teljesítésére, és vállalja azok
ellátását.
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Kinevezés egyéb feltételei
• A díjazás nélküli működést lehetővé tevő anyagi helyzet
• Megfelelő képzettség
• Nyelvtudás (pl. magyar tiszteletbeli konzul esetében: magyar 

és a fogadó állam hivatalos nyelvének/nyelveinek ismerete)
• Egy személy egy állam részére láthat el tiszteletbeli konzuli 

tevékenységet (kivételes esetben, rendkívüli esetekben van 
lehetőség ilyen személy jelölésére és kinevezésére)

9



Jelölés és kinevezés
A kinevezésre a fogadó államban működő
• diplomáciai vagy konzuli képviselet vezetője,
• miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője vagy országos

szintű érdekképviseleti szerv vezetője
tesz javaslatot a külügyminiszternek.

Fogadó államban működő diplomáciai vagy konzuli képviselet
feladatai: előzetes tájékozódás (ha megfelel a jelölt a jogszabályi
feltételeknek, vállalja-e) és személyi javaslattétel.

Magyarország területén működő tiszteletbeli konzulok
A Magyar Köztársaság területére kijelölt tiszteletbeli konzuli
tisztviselő elfogadását tanúsító felhatalmazást (exequatur) a
Külügyminisztérium állítja ki, s a külügyminiszter írja alá.
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Jelölés és kinevezés
• A jelölést minden esetben meg kell indokolni pl. a jelölt 

kapcsolata a fogadó országban élő magyar közösséggel.
• A diplomáciai képviselet a fogadó állam előzetes 

hozzájárulását kéri (jegyzékben).
• Az irányítási jogkört gyakorló külképviselet vezetője felkéri 
• a jelöltet a tiszteletbeli konzuli tisztségre.
• A tiszteletbeli konzuljelölt írásban megerősíti a kinevezés 

elfogadása iránti szándékot.
• A tiszteletbeli konzult - meghatározatlan időtartamra - a

külügyminiszter nevezi ki, s részére okiratot állít ki, amely
tanúsítja e minőségét, tartalmazza a vezeték és utónevét, a
kategóriát és osztályát, amelybe tartozik, valamint az általa
vezetett konzuli képviselet konzuli kerületét, székhelyét és az
ellátandó feladatok körét. → kinevezési okmány

• A kinevezési okiratot a Külügyminisztérium diplomáciai vagy
más megfelelő úton továbbítja a fogadó állam kormányához.
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A működés megkezdése
• A tiszteletbeli konzul a fogadó állam részéről történt elfogadást

tanúsító felhatalmazás (exequatur) kézhezvétele után kezdheti
meg működését (kivételes esetben és a fogadó állam kifejezett
hozzájárulása mellett ez előtt is).

• Ünnepélyes nyilatkozat
A tiszteletbeli konzul a kinevezését követően a külügyminiszter
vagy megbízottja jelenlétében ünnepélyes nyilatkozatot tesz arról,
hogy a tisztségével járó feladatokat és kötelezettségeket
maradéktalanul teljesíti, tiszteletben tartja a titokvédelmi
jogszabályokat, s e nyilatkozatot tartalmazó okiratot saját kezű
aláírásával látja el.
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A működés megkezdése
• Fogadó állam külügyminisztériumával közlik: a tiszteletbeli

konzul mikor kezdi meg működését, megküldik aláírását,
kézjegyét, bélyegzőlenyomatának mintáját

• Működésének irányítása: a külügyminiszter az általa ezzel
megbízott diplomáciai vagy konzuli képviselet vezetője útján

• A tiszteletbeli konzul által vezetett konzuli képviselet rangját
a fogadó állam hozzájárulásával a külügyminiszter állapítja
meg: főkonzul, konzul, alkonzul, konzuli ügyintéző
(befolyásolja pl. ott élő magyar állampolgárok száma, küldő és
fogadó állam közötti gazdasági, tudományos, kulturális
kapcsolatok)

• A tiszteletbeli konzul hatásköre a konzuli kerületben nem
kizárólagos, ott párhuzamosan hivatalos diplomáciai vagy
konzuli képviselet is tevékenykedhet

13



A működés szüneteltetése
• Lehetőség van a konzuli működés szüneteltetésére:

– 3 hónapnál rövidebb ideig (betegség vagy egyéb 
elháríthatatlan ok)

– 3 hónapnál hosszabb időre csak az irányítást gyakorló 
képviselet vezetőjének előzetes írásbeli engedélyével

– 6 hónapnál rövidebb időre a Külügyminisztérium is
elrendelheti, ha az irányító képviseletvezető javaslata alapján
a működési feltételek kivizsgálásának szükségessége merül
fel. Ezután a Külügyminisztérium dönt a működés
folytatásáról vagy a kinevezés visszavonásáról.

• A működés szüneteltetésének tényét, várható időtartamát az
irányító diplomáciai képviselet közli a fogadó állam
külügyminisztériumával.

14



Kinevezés megszűnése
• A tiszteletbeli konzuli kinevezés megszűnik:

– Tisztviselő halálával
– Tisztviselő lemondásával
– Kinevezés visszavonásával: külügyminiszter jogköre

• A tiszteletbeli konzul működéséhez további érdek nem fűződik
• A fogadó állam az exequaturt visszavonja
• A tiszteletbeli konzul ismételten figyelmen kívül hagyja az 

irányadó képviselet vezetőjének utasítását
• Előzetes engedély nélkül 3 hónapnál hosszabb időre 

megszünteti működését
• Ismételten vagy súlyosan sérti a magyar vagy a fogadó állam 

jogszabályait, illetve, ha büntető eljárás indul ellene
• Tisztségével összeegyeztethetetlen a magatartása
• Betegség vagy más okok tartósan akadályozzák a munkájában

15



A tiszteletbeli konzul feladatköre
A tiszteletbeli konzul feladatai, amennyiben a kinevezés során adott
megbízás ennél szűkebb kört nem állapít meg, a következők:
a) a nemzetközi jog által megengedett keretek között védelmezi a
Magyar Köztársaság, valamint állampolgárai, jogi személyei és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetei érdekeit a fogadó államban,
b) az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban előmozdítja a Magyar

Köztársaság és a fogadó állam közötti kereskedelmi, gazdasági,
idegenforgalmi, kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztését,
c) minden megengedett módon tájékozódik a fogadó állam
kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi, kulturális és tudományos
életének viszonyairól, ezekről jelentést tesz a külügyminiszternek,
továbbá felvilágosítást ad az érdekelt személyeknek,
d) a fogadó állam jogszabályainak megfelelően védelmezi a Magyar
Köztársaság állampolgárainak, jogi személyeinek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeteinek érdekeit a fogadó állam területén folyó
hagyatéki ügyekben,

16



A tiszteletbeli konzul feladatköre
e) a fogadó állam jogszabályai által megszabott keretek között védelmezi
a Magyar Köztársaság kiskorú és cselekvőképtelen állampolgárainak
érdekeit különösen, ha számukra gyámság vagy gondnokság elrendelése
szükséges,
f) a fogadó államban hatályban lévő gyakorlat és eljárási szabályok
figyelembevételével képviseli a Magyar Köztársaság állampolgárait vagy
intézkedéseket tesz megfelelő képviseletük biztosítására a fogadó állam
bíróságai vagy más hatóságai előtt, azért, hogy a fogadó állam
jogszabályainak megfelelően ideiglenes intézkedések hozatalát kérjék
ezen állampolgárok jogainak és érdekeinek megóvására, amennyiben
azok távollétük vagy bármely más ok miatt jogaikat és érdekeiket nem
tudják időben megvédeni,
g) segítséget és támogatást nyújt a Magyar Köztársaság állampolgárai,
jogi személyei és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei
részére,
h) segítséget nyújt a magyar felségjelű tengeri és folyami hajóknak,
valamint a küldő államban lajstromozott repülőgépeknek és ezek
személyzetének.
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Útlevél-ügyintézés
A tiszteletbeli konzul a konzuli kerületében állandó lakóhellyel
rendelkező vagy ott tartózkodó személytől - a személyazonosítás
megfelelő elvégzése után - magyar útlevél, továbbá magyarországi
beutazásra, illetőleg tartózkodásra jogosító engedély iránti
kérelmet vehet át. A kérelmet, annak jogszabályban előírt
mellékleteit és díját a tiszteletbeli konzul három napon belül
megküldi az irányítási jogkört gyakorló diplomáciai vagy konzuli
képviseletnek
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Jelentéstételi kötelezettség
• Nincsen politikai jelentéstételi kötelezettsége
• Konzuli tevékenységéről, magyar vonatkozású eseményekről,

pénzügyi elszámolásáról évente jelent az irányadó missziónak,
amely felterjeszti a Külügyminisztériumnak

• Tájékoztatási kötelezettség - köteles haladéktalanul
tájékoztatni a külügyminisztert, ha őt harmadik állam szintén
tiszteletbeli konzuli tevékenységre kéri fel
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Működés tárgyi feltételei
• A tiszteletbeli konzul saját költségén biztosítja az általa vezetett konzuli

képviselet helyiségeit, berendezését és felszerelését, illetőleg feladatai
ellátását

• A Külügyminisztérium - szükség esetén - a tiszteletbeli konzullal még
kinevezése előtt szerződésben állapodik meg a tiszteletbeli konzul
működésének anyagi-pénzügyi feltételeiről.

• A tiszteletbeli konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviselet részére az
irányítási jogkört gyakorló diplomáciai vagy konzuli képviselet biztosítja:

a) a képviselet hivatalos bélyegzőjét,
b) a Magyar Köztársaság állami zászlóját,
c) a Magyar Köztársaság címerét, valamint a képviselet megnevezését magyar
nyelven és a fogadó állam nyelvén feltüntető címerpajzsot,
d) a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselői részére kiadott konzuli
irányelveket és a tiszteletbeli konzul feladatainak ellátásához szükséges más
útmutatásokat
e) a konzuli feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges magyar
jogszabályokat, a konzuli cselekmények nyilvántartási naplóit, továbbá
tájékoztatást ad a magyar gazdasági, kereskedelmi, kulturális, tudományos és
idegenforgalmi tevékenységről 20



Működés pénzügyi feltételei
• A tiszteletbeli konzul e tevékenységéért díjazásra nem jogosult;

működése során jogszabályban megállapított díjakat és illetékeket
szed.

• De: konzuli díjak szükséges hányadát az e minőségében történő
működése során keletkezett indokolt és igazolt költségei fedezésére
fordíthatja (pl. a hivatalos ügyben felmerült postaköltség, konzuli
kölcsön, utazási költségek).

• Az irányítási jogkört gyakorló diplomáciai vagy konzuli képviselet
vezetőjének évente pénzügyi elszámolást nyújt be.

A konzuli díjbevételeknek a költségtérítést követően fennmaradó
hányadát a tiszteletbeli konzul köteles a működésének
irányítását ellátó diplomáciai
vagy konzuli képviseletnek átutalni.
• Pótlólagos költségtérítési igény:

– Rendkívüli társadalmi változás, háború, természeti katasztrófa
miatt a magyar bajbajutottak, áldozatok száma jelentősen
megnövekszik;

– A szerződésben nevesített hivatali költségeinek összege
meghaladja a konzuli díjbevétel összegét. 21



Mentességek, kiváltságok, a képviselet védelme

• Mentességei és kiváltságai szerényebbek a hivatásos 
konzulokénál

• Ok: a tiszteletbeli konzul többnyire a fogadó állam állampolgára, 
állandó lakosa

• A küldő állam megbízásából teljesített feladatai tekintetében illeti 
meg a polgári és államigazgatási joghatóság, valamint a 
vallomástétel alóli mentesség.

• A vallomást megtagadhatja a hivatali tevékenységével 
kapcsolatos tényekről. 

• Büntetőeljárásban részt kell vennie. 
• Ha a küldő vagy harmadik állam polgára, a tiszteletbeli konzuli 

minőségben mentes a külföldiek nyilvántartásba vétele és a 
tartózkodási engedélyre vonatkozó kötelezettség alól.
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Mentességek, kiváltságok, a képviselet védelme
• A tiszteletbeli konzuli hivataláért kapott költségtérítése és ezzel

kapcsolatos esetleges járandóságai adómentesek.
• Konzuli feladatai tekintetében mentes a személyes szolgálat, a

közmunka, katonai terhek és igénybevétel, a beszolgáltatás és a
beszállásolás alól.

• A tiszteletbeli konzuli alkalmazottat is megilleti a joghatóság alóli
mentesség, de a tanúskodást nem tagadhatja meg. A kisegítő
személyzet kapcsán a képviselet vezetőjét értesíteni kell az ellenük
induló esetleges büntetőeljárásról. A magánszemélyzet és a
családtagok semmilyen mentességben nem részesülnek.

• A fogadó állam köteles a hivatalos helyiségeket a behatolás és kártétel
ellen megvédeni.

• A tiszteletbeli konzul irattára elkülönítve is, minden esetben
sérthetetlen

• A tiszteletbeli konzuli hivatal helyisége, ha tulajdonosa, bérlője a
küldő állam, mentesek az országos, regionális, közösségi adó és
illetékek alól. 23



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 
irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Fogalomtár 

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 

Tiszteletbeli konzul 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

 

Tiszteletbeli konzul: a tiszteletbeli konzul a nemzetközi kapcsolatok egyik szereplője. Az esetek 

döntő többségében a saját állampolgárságának megfelelő államban (fogadó állam) és annak hivata-

los egyetértésével tevékenykedik egy másik állam (küldő/kinevező állam) érdekében, az utóbbi ál-

lampolgárai, jogi személyei és kereskedelmi, gazdaságai érdekei támogatására. Fontos szerepet ját-

szik a kulturális, oktatási, tudományos, sport – és idegenforgalmi kapcsolatok előmozdításában is. 

Tevékenységéért anyagi juttatásban nem részesül. 

Kinevezési okmány: a tiszteletbeli konzult - meghatározatlan időtartamra - a külügyminiszter ne-

vezi ki, s részére okiratot állít ki, amely tanúsítja e minőségét, tartalmazza a vezeték és utónevét, a 

kategóriát és osztályát, amelybe tartozik, valamint az általa vezetett konzuli képviselet konzuli ke-

rületét, székhelyét és az ellátandó feladatok körét.   

Ünnepélyes nyilatkozat: a tiszteletbeli konzul a kinevezését követően a külügyminiszter vagy 

megbízottja jelenlétében ünnepélyes nyilatkozatot tesz arról, hogy a tisztségével járó feladatokat és 

kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti, tiszteletben tartja a titokvédelmi jogszabályokat, s e nyi-

latkozatot tartalmazó okiratot saját kezű aláírásával látja el. 

Működés szüneteltetése: a tiszteletbeli konzul szüneteltetheti működését: 

• 3 hónapnál rövidebb ideig (betegség vagy egyéb elháríthatatlan ok); 

• 3 hónapnál hosszabb időre csak az irányítást gyakorló képviselet vezetőjének előzetes írás-

beli engedélyével; 

• 6 hónapnál rövidebb időre a Külügyminisztérium is elrendelheti, ha az irányító képviselet-

vezető javaslata alapján a működési feltételek kivizsgálásának szükségessége merül fel. Ez-

után a Külügyminisztérium dönt a működés folytatásáról vagy a kinevezés visszavonásáról. 
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1. Határozza meg, kit nevezünk tiszteletbeli konzulnak? 

2. Milyen esetekben jogosult a tiszteletbeli konzul pénzbeli támogatásra a küldő államtól? 

3. Ki nevezhető ki tiszteletbeli konzulnak? 

4. Ismertesse a kinevezés folyamatát! 

5. Mi az a kinevezési okmány? 

6. Milyen feladatokat lát el a tiszteletbeli konzul? 

7. Milyen ügyekben járhat el a tiszteletbeli konzul? 

8. Mikor szűnik meg a tiszteletbeli konzuli megbízatás? 

9. Milyen esetekben szünetelhet a tiszteletbeli konzuli megbízatás? 

10. Ismertesse a tiszteletbeli konzuli tisztség történetét! 
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I. rész: Az állampolgár külföldi védelmének jogi 
alapja 
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Az állampolgár külföldi védelmének jogi 
alapja 

Forrás: 1961-es Bécsi Egyezmény 
      1963-as Bécsi Egyezmény 
 
Jogalap: az államok személyi szuverenitásából származó 
jogosultságok 
 
 
Feltétele:  az állampolgárság, jogviszony az egyén és az állam 
között 
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II. rész: Személyi szuverenitás-állampolgárság 
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Állampolgárság 



III. rész: Az állampolgár külföldi védelmének 
formái 

7 



Diplomáciai védelem 

„védelmezi a fogadó államban a küldő állam, valamint a küldő 
állam polgárainak érdekeit a nemzetközi jog által megengedett 

keretekben”(1961-es Bécsi Egyezmény 3.cikk b).) 
  
  
Az állampolgároknak nyújtott védelem az állam részéről egy 
másik állammal szemben nemzetközi jogsértés elkövetése esetén 
 
Feltételei: 
Állampolgárság  (tényleges állampolgárság elve) 
Helyi jogorvoslatok kimerítése 
Állam nem mondott le róla (Calvo klauzula) 
 8 



Diplomáciai védelem eszközei 
 
 

 
 

 
Tiltakozás          vizsgálat       tárgyalások követelése 

 
-                               közvetítés 
 
                    egyeztetés 
                                 választottbírósági eljárás 

9 

Más békés 
vitarendezési 

eszközök 

Diplomáciai 
lépések 



Eszközök megválasztásának szempontjai 
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Diplomáciai 
védelem 
eszköze 

A nemzetközi 
kapcsolatok 

jellege 

Clean 
hands 

A két állam 
közötti 

kapcsolatok 

Időtényező, 
költségvonzat 

A megsértett 
jogosultság Az okozott kár 

mértéke 

Jogsértés 
súlyossága 



Konzuli védelem 
 

„a küldő állam, valamint a küldő állam honosai, természetes és 
jogi személyei érdekeinek védelme a fogadó államban, a 

nemzetközi jog által megengedett keretek között;” 
(1963-es Bécsi Egyezmény 5.cikk a).) 

   
  

 
Az állampolgároknak nyújtott védelem a konzuli szolgálat 

részéről külföldön történt érdeksérelem esetén. 
Feltételei: 
1. Állampolgárság (Menekültek, hontalanok,más államok 

állampolgárai,uniós polgárok) 
2. Érdeksérelem 
3. Az állampolgár jogosultsága, és nem utasítja vissza 
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Elhatárolás 
Diplomáciai védelem Konzuli védelem 

Milyen esetben? a másik állam nemzetközi jogsértő 
magatartása esetén 

az állampolgár érdeksérelme esetén 

Mikor? valamennyi helyi jogorvoslati eszköz 
kimerítését követően 

bármikor 

Ki nyújtja? az állam külügyi hatáskörben eljáró 
szervei 

minden esetben a konzuli hatáskörök 
keretien belül eljáró személy (konzul) 

Hol kerül sor a védelemre? a fogadó állam külügyi hatáskörben eljáró 
szervei előtt, illetve nemzetközi szervek, 
szervezetek előtt 

fogadó állam hatóságai előtt, elsősorban a 
konzulátuson keresztül 

Milyen alapon? az állam diszkrecionális döntése a legtöbb államban alanyi jogon jár 

Kinek? kizárólag állampolgárnak, (természetes és 
jogi személynek) 

állampolgárnak, de kivételesen 
menekültek, hontalanok, illetve más 
államok polgárai is részesülhetnek 

Milyen viszonylatban (kivel szemben?) jogsértő állammal szemben a fogadó állam államigazgatási és más 
szerveivel, illetve magánszemélyekkel 
szemben is 

Milyen jellegű védelem represszív-jogorvoslati jellegű preventív jellegű 

Kinek az érdekeit képviseli, védelmezi? állam és/vagy állampolgár állampolgár 

Az állampolgár rendelkezési joga az állampolgárnak nincs joga a 
diplomáciai védelemre, azonban, ha az 
állam úgy dönt, hogy nyújtja, az 
állampolgár nem is mondhat le róla 

az állampolgár hozzájárulása szükséges, 
illetve le is mondhat róla 



IV. rész: Jogesetek 

13 



Nottebohm-ügy 1955. 

http://manusama.com/2016/08/25/classic-cases-nottebohm-case-
1955/ 



LaGrand case 2001 

Forrás: http://munsg.de/wp-content/uploads/G%C3%B6MUN-2017-ICJ-
Study-Guide-2.pdf 



Tóásó-ügy 

Forrás:nol.hu 



Kérdéssor 
1. Mi biztosít jogalapot az állampolgárok külföldi védelmére? 

2. Mi a diplomáciai védelem lényege? 

3. Milyen esetkörökben érvényesíthető konzuli védelem? 

4. Mi a különbség a diplomáciai védelem és a konzuli védelem 

között? 

5. Melyik jogesetben került kimondásra a tényleges 

állampolgárság elve és mit takar? 

6. Hogyan csoportosítaná a diplomáciai védelem eszközeit? 

17 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
8.rész: Az állampolgárok védelme külföldön 

  
Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE-ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
Fogalomtár 

 
állampolgárság: Az állampolgárság olyan jogi kapcsolat, amelynek alapja az egyén tényleges 

kötődése az államhoz, melynek eredményeképp jogok és kötelezettségek állnak fel. 

 

honosítás: Valamely külföldi állampolgárság megszerzésének úgy, hogy a kérelmezőnek 

nincs alanyi joga annak megszerzésére, az állam maga dönt diszkrecionális jogkörben annak 

megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. 

 

ius sanguinis: a leszármazás elve (jus sanguinis) szerinti állampolgárság-szerzés, ezt a 

megközelítést valló ország saját állampolgárának gyermeke magával a születéssel 

automatikusan megszerzi az állampolgárságot. 

 

ius soli: a születés helye szerinti (jus soli) állampolgárság-szerzés, az illető gyermek attól 

függetlenül megszerzi az ezt az elvet valló állam állampolgárságát, hogy szülei milyen 

állampolgárok. A jus soli elvet a nagy bevándorló tömegeket befogadó államok (Amerikai 

Egyesült Államok, Ausztrália stb.) alkalmazták. 

 
 



tényleges állampolgárság elve: Az állampolgárság mint jogi kapcsolat mögött az egyén  

és az állam személyes kapcsolatának kell meghúzódnia ahhoz, hogy az állampolgárság 

effektívnek/ténylegesnek minősüljön. 

 

Diplomáciai védelem: Az állampolgárt külföldön ért jogsértés esetén az állam felléphet az 

állampolgár érdekében, ha az állampolgár valamennyi helyi jogorvoslatot kimerítette már. 

 

konzuli védelem: Az állampolgárt külföldön ért érdeksérelem esetén a konzuli képviselet 

által nyújtott védelem, mely alanyi jogon jár. 

 

Calvo-záradék: A latin-amerikai államokban alkalmazott szerződéses kikötés, mely szerint a 

külföldi beleegyezik abba, hogy a szerződésből származó jogvitákat a belföldi bíróságok 

döntsék el, és előre lemond arról, hogy az őt ért jogsérelem miatt államának diplomáciai 

védelmét kérje. 

 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
9.rész: Az uniós polgárok védelme harmadik 

államokban 
Feldolgozáshoz szükséges idő: 40 perc 

 
Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tartalomjegyzék 

2 

I. Uniós polgárság 
II. Az uniós polgárok védelme a Lisszaboni Szerződést megelőzően 
III.A Lisszaboni szerződés változtatásai 
IV. Konzuli együttműködés a tagállamok között harmadik 

államokban 
V. A 2015/637 irányelv az uniós konzuli védelemről-fejlemények 

 
 



I. rész: Uniós polgárság 

3 



Uniós polgárság 

4 

Tartózkodás és 
szabad mozgás joga 

Konzuli védelemhez való jog 
harmadik államokban 

Petíciós jog 

Ombudsmanhoz 
fordulás joga 

Aktív és 
passzív 
választójog 



II. rész: Az uniós polgárok védelme a Lisszaboni 
Szerződést megelőzően 

5 



Az uniós polgárok védelme a Lisszaboni 
Szerződést megelőző időszakban 

6 

az Európai Unió 
Tanácsának 95/553/EK 
határozata az Európai Unió 
polgárainak 
diplomáciai és konzuli 
képviseletek általi 
védelméről 
 
(96/409/KKBP határozat -
ideiglenes úti okmányról) Cselekvési terv 

2007-2009 

Zöld könyv 

„Guidelines on consular 
protection of EU 
Citizens in third 
countries”  

Reinforcing the European 
Union’s 
emergency and crisis 
response capacities” 



III. rész: A Lisszaboni szerződés változtatásai 

7 



Az uniós polgárok konzuli védelme a Lisszaboni 
Szerződést követően 

8 

EUMSZ 23. cikk-
konzuli védelem 



Az uniós konzuli védelem feltételei 

9 

Hol: Olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgársága 
Mikor: ha állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik 

 képviselettel 
Mit: jogosult bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak 

védelmét igénybe venni ugyanolyan feltételekkel, mint az adott 
tagállam állampolgárai. 

Milyen esetekben: 
letartóztatás vagy fogva tartás; 
 baleset vagy súlyos betegség; 
 a polgár által elszenvedett erőszakos cselekmény; 
 haláleset; 
 a rászoruló polgárnak nyújtott segítség, vagy 
 hazatelepítés esetén járó segítségre. 
 



IV. rész: A Lisszaboni szerződés változtatásai 

10 



Konzuli együttműködési lehetőségek a 
tagállamok között 

11 

1. Lead State koncepció: vezető állam 
„Az adott harmadik országban diplomáciai 
képviselettel rendelkező azon egy vagy több 
tagállam, amely vagy amelyek a képviselettel nem 
rendelkező polgároknak válsághelyzetben nyújtandó 
támogatás koordinálásáért és irányításáért felel vagy 
felelnek.” 
Feladat: segítség koordinálása önkéntes alapon 
 
2. Közös hivatalok-Európai Unió Polgári védelmi 
mechanizmusa →európai konzulátusok 
 
3. Bizottság küldöttségei 
 
4. Európai Külügyi Szolgálat→ koordinációs és 
együttműködési feladatok különös tekintettel a 
válsághelyzetek kezelésére 
 



V. rész: A 2015/637 irányelv az uniós konzuli 
védelemről-fejlemények 

12 



2015/637 irányelv a harmadik országokban 
képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli 
védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési 

intézkedésekről 

13 

1. nem egységes uniós 
konzuli védelem 
 

2.családtagok számára is 
ugyanolyan feltételekkel 

3.feladatmegosztás a képviselettel 
rendelkező vagy nem rendelkező 
államok, valamint az Európai Unió 
küldöttsége között. 

4. Pénzügyi terhek megosztása 

5.Államok beleegyezésének 
kérdése 



Kérdéssor 
1. Jellemezze az uniós polgárok védelmét harmadik államokban a 

Lisszaboni Szerződést megelőző időszakban! 
2. Milyen újításokat hozott az 2015/637 irányelv a konzuli   

védelem területén? 
3. Milyen együttműködési lehetőségek vannak a tagállamok 

között konzuli területen? 
4.  Mi a Lead State elmélet? 
5. Milyen mértékű védelemre jogosult az uniós polgár harmadik 

államokban? 
6.  Milyen esetekben jogosult az uniós polgár védelemre? 
7.  Miképp közreműködik az Európai Külügyi Szolgálat az uniós 

polgárok védelmében? 

 
14 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-
00014  
 
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
9.rész: Az uniós polgárok védelme harmadik 

államokban 
  

Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE-ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 
 

Fogalomtár 
uniós polgárság: Minden tagállami állampolgár egyben uniós polgár is. Az uniós polgárság 

járulékos, kiegészítő és szubszidiárius jellegű. 

 

Lead State (vezető állam) koncepció: egy harmadik állam tekintetében legyen egy „vezető 

állam”, mely – különösen katasztrófahelyzetekben – összefogja, összehangolja a képviselettel 

rendelkező uniós tagállamok segítségnyújtásra és védelemre vonatkozó tevékenységét. 

 

Európai Külügyi szolgálat: Az Európai Külügyi Szolgálat az Európai Unió diplomáciai 

szolgálata, amelynek feladata, hogy segítse az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének munkáját a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása terén, valamint 

ápolja a diplomáciai kapcsolatokat az EU tagállamaival, nemzetközi szervezetekkel és a nem 

uniós országokkal. 

 

 



 

 

Képviselettel nem rendelkező polgár: minden olyan polgár, aki olyan tagállamnak az 

állampolgára, amely nem rendelkezik a harmadik államban állandó jelleggel létrehozott 

nagykövetséggel vagy konzulátussal, illetve nem rendelkezik olyan nagykövetséggel, 

konzulátussal vagy tiszteletbeli konzullal, amelynek ténylegesen módjában áll konzuli 

védelmet nyújtani egy adott esetben. 

 

 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
5.rész: Diplomáciai és konzuli mentességek és 

kiváltságok 
 

Feldolgozáshoz szükséges idő: 55 perc 
 

Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 



Diplomáciai és konzuli mentességek és 
kiváltságok 

2 



Tartalomjegyzék 

3 

I. Mentességek és kiváltságok meghatározása- Elvek és elméletek  és a 

mentességek csoportosítása 

II. Személyi mentességek köre 

III. Egyéb mentességek - Diplomáciai menedékjog (asylum) 

IV. Konzuli mentességek és kiváltságok-különbségek 

V. Jogesetek 
 
 



I. rész: Mentességek és kiváltságok 
meghatározása- Elvek és elméletek és a 

mentességek csoportosítása 
 

4 



Mentességek és kiváltságok elméleti alapja 

5 

1. A diplomáciai feladat teljesítéséhez kapcsolódnak 

2. Szokásjogon alapulnak 

3. Nem zárja ki a viszonossági elveket, azt hogy az országok kétoldalúan 

 szabályozzák a kiváltságokat és mentességeket.  

 

Jogtudományi elméletek 

Területenkívüliség elmélete: Grotius 

Képviseleti elmélet: uralkodói előjogok 

Funkcionalitási elmélet: 1961-es Bécsi Egyezmény 

 
 
 



Mentességek csoportosítása 

6 

1. személyi mentesség (a jogszabályok betartása kötelező)-persona non grata 

 

2. közlekedési eszközök mentessége (Rendszám (DT, KT) matrica (CD,CC), 

zászló)- Mentesség a lefoglalás, átkutatás alól 

 

1. épületek mentessége (+irattár)-”tűzoltó-eset” 

 

2. Egyéb mentességek (diplomáciai poggyász) 
 
 



II. rész: Személyi mentességek köre 

7 



A diplomáciai képviselet személyzete  
(emlékeztető a 4.részből)  

8 

 
 

 
 

Diplomáciai 
személyzet 

 
1.nagykövet vagy 

követ, 
tanácsosok: (1.oszt, 

2.oszt., 3.oszt), 
szakattasé, titkárok: 

(1,2,3), attasék 
 

2. adminisztratív és 
technikai személyzet 
(gépíró, rejtjelező) 

 
3. Segédszemélyzet 

(biztonsági őr,  
gépkocsivezető) 

 
4.magánalkalmazott 
(szakács,takarítónő) 

 

 
 
 

+ 
családtagok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A diplomáciai mentességek és kiváltságok 
Személyhez fűződő mentességek 

9 

Sérthetetlenség 
Mentes a letartóztatás 
és az őrizetbevétel alól 
A fogadó állam köteles  

megvédeni 

Joghatóság alóli 
mentessség: 

Büntetőjogi: abszolút 
Polgári jogi 
relatív(kivételek) 
Államigazgatási jogi 

Adó-és 
vámmentesség 

(kiv. áfa) 
 

Kiváltságok 
címer -és 

lobogóhasználat 



Személyhez fűződő mentességek 

Diplomáciai személyzet+családtagok 

Teljeskörű mentesség 

Igazgatási és műszaki személyzet-
BJ teljes, polgári jogi, 
államigazgatási jogi-funkcionális 

 

Kisegítő személyzet 

Általános funkcionális 
mentesség 

10 



III. rész: Egyéb mentességek 

11 



A diplomáciai mentességek és kiváltságok 
Diplomáciai képviselethez kötődő mentességek 

12 

Sérthetetlenség 
A képviselet 

helyiségeinek 
sérthetetlensége,  

az irattár védelme 

Diplomáciai 
asylum(menedékjog) 

Extraterritorialitás 
latin-amerikai 
regionális szokásjog 
Assange-ügy, Haya de 
la Torre-ügy 

Egyéb 
vagyontárgyak 

mentessége 
(közlekedési 

eszközök, 
diplomáciai 
poggyász) 

 

Kiváltságok 
címer -és 

lobogóhasználat 



IV. rész: Konzuli mentességek és kiváltságok-
különbségek 

13 



Konzuli mentességek és kiváltságok 
Személyhez és a képviselethez fűződő 

mentességek, kiváltságok 

14 

Sérthetetlenség 
Letartóztatni és az 
őrizetbe venni csak 

súlyos bűncselekmény 
esetén 

Joghatóság alóli 
mentessség: 

Funkcionális mentesség 

Konzuli 
képviselet 

sérthetetlensége 
(tűz esetén 
vélelem) 

 

Kiváltságok 
címer -és 

lobogóhasználat 



V. rész: Jogesetek 

15 



Teheráni diplomáciai személyzet ügye 
1979 

Forrás: Associated Press (AP) 



Assange-ügy 

Forrás: Rosie Hallam/Getty Images 



Kérdéssor 
1. Sorolja fel azokat az elméleteket, melyek alapul szolgáltak a 

diplomatákat megillető mentességeknek és kiváltságoknak! 

2. Mit takar a diplomatákat megillető sérthetetlenség? 

3. Határozza meg a diplomaták személyéhez fűződő mentességek 

fajtáit! 

4. Mi a különbség a diplomaták, az igazgatási és műszaki személyzet 

és a kisegítő személyzet kiváltságai és mentességei között? 

5. Milyen mentesség illeti a diplomáciai épületeket és közlekedési 

eszközöket? 

6. Mit jelent a diplomáciai asylum? Mondjon rá példát! 

7. Mi a különbség a diplomáciai és konzuli mentesség között? 

 18 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
5.rész: Diplomáciai és konzuli mentességek, 

kiváltságok  
 
Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE-ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
Fogalomtár 

 

 

területenkívüliség: A területenkívüliség elve alapján a diplomáciai képviselőket azért illetik 

meg a mentességek és kiváltságok, mert a diplomáciai képviselet kívül esik a fogadó állam 

joghatóságán, úgy tekintik mintha a küldő állam területe lenne. (extraterritorialitás) 

 

funkcionalitás: a funkcionalitás elmélete azzal igazolja a kiváltságokat és mentességeket, 

hogy azok feltétlenül szükségesek a diplomáciai képviseletek feladatainak ellátásához. Míg a 

mentességek a funkcionalitás elmélete szerint azt a célt szolgálják, hogy lehetővé tegyék a 

diplomáciai képviselő munkáját, addig a kiváltságok célja, hogy megkönnyítsék azt. 

 

mentesség: kivétel a fogadó állam eljárási joghatósága alól, mely eljárási akadályt képez, 

amely miatt a fogadó állam nem kényszerítheti ki anyagi jogszabályai betartását. 

 

kiváltság: fogadó állam anyagi jogszabályai alól adott kivétel, vagy többletjogosítvány; célja, 

hogy megkönnyítse a diplomáciai képviselő tevékenységét. 

 



 

 

könnyítés: a fogadó állam részéről a képviseletek/képviselők részére nyújtott szolgáltatás 

(segítség ingatlanszerzéshez, diplomáciai lista készítése stb.) 

 

diplomáciai asylum: A diplomáciai képviselet sérthetetlenségéhez  kapcsolódik. Csak Latin-

Amerikában létezik, az ottani regionális szokásjog részeként. A nemzetközi közösség nem 

ismeri el ezt az intézményt, mely szerint a diplomáciai képviseletre való bejutással 

kikerülhetne  valaki  a  fogadó állam joghatósága alól. 

 

sérthetetlenség: A diplomáciai képviselő személye sérthetetlen. A letartóztatás vagy 

őrizetbevétel semmiféle formája sem alkalmazható ellene. A fogadó állam illő tisztelettel 

bánik vele és minden megfelelő intézkedést megtesz a személye, szabadsága és méltósága 

bármely sérelmének megakadályozására.  

 

diplomáciai poggyász: A diplomáciai poggyász megkülönböztető jelzéssel ellátott, csak 

diplomáciai okmányokat, vagy hivatalos használatra szolgáló tárgyakat tartalmazó csomag. A 

diplomáciai poggyászt nem lehet sem kinyitni, sem visszatartani. 
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I. rész: A konzuli igazgatás fogalomköre 
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A konzuli igazgatás fogalomköre 

„Magyarország a magyar állampolgár érdekeinek külföldön 
történő védelmét a konzuli szolgálat útján látja el. 
(…)a konzuli tisztviselő - a konzuli szolgálat keretében 
közigazgatási hatósági feladatokat végez.” (2001.évi XLVI.tv) 
 
Hatósági jogkört a diplomáciai vagy konzuli képviseletnek a 
külügyminiszter által konzuli feladatok ellátására felhatalmazott 
tagja (ún. konzuli tisztviselő), valamint a Külügyminisztérium 
gyakorolhat. 
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II. rész: Rendészeti igazgatás 
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Rendészeti igazgatás 
útlevél-igazgatás 

- a diplomata-és külügyi szolgálati útlevél  

(őrzésével, kiadásával, nyilvántartásával, rendeltetésszerű 

felhasználásának biztosításával kapcsolatos feladatok)  

Diplomata útlevélre jogosultak 

Külügyi szolgálati útlevélre jogosultak 

- magyar állampolgár útlevele 

Elveszett, ellopott, megrongálódott útlevele helyett ideiglenes 

útlevél kiállítása (hazatérést szolgáló, külföldi tartózkodást és 

továbbutazást szolgáló.) 

Hazatéréshez való jog 
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Diplomata útlevél 



III. rész: Idegenrendészeti igazgatás 
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Idegenrendészeti igazgatás 
Vízumkiadás 

2007. évi II. törvény-harmadik országok állampolgárainak 

beutazásáról és tartózkodásáról-vízumkötelezettség 

Vízum fogalma-előzetes, vagy konzuli vízum 

Vízumkódex –egységes uniós vízum, korlátozott területi érvényességű vízum 

 

a magyar külképviseletek ún. schengeni vízumfajtákat 

repülőtéri tranzitvízum („A”betűjelű) és rövid időtartamú 

tartózkodásra jogosító vízum („C” betűjelű) 

 

valamint nemzeti (D betűjelű) vízumokat-tartózkodási engedély 

felvételére jogosító (nem schengeni) vízum, szezonális 

(tartózkodási) vízum, nemzeti tartózkodási vízum állítanak ki. 
9 



Schengeni Vízum 



IV. rész: Harmadik országbeli állampolgárok ellátása úti 
okmánnyal 
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Harmadik országbeli állampolgárok ellátása 
úti okmánnyal 

 
Kik jogosultak?- bevándorolt, letelepedett harmadik állambeli számára 

 

Mikor: úti okmánya vagy tartózkodásra jogosító engedélye elvesztése, 

megsemmisülése, ellopása esetén 

 

Mit: egyszeri utazásra jogosító úti okmány 

- Visszatérésre jogosít 

- Ha az útlevél aránytalan nehézségek árán vagy nem pótolható 
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V. rész:Anyakönyvi igazgatással összefüggő feladatok 
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Anyakönyvi igazgatással összefüggő 
feladatok 

konzuli tisztviselő anyakönyvvezetői minőségben 
 
-házasságkötés 
 
-magyar állampolgár külföldön történt elhalálozása (halotti 
anyakönyvi kivonat, hazaszállíttatásban való segítségnyújtás) 
 
-névváltoztatásra vonatkozó kérelmek  
 
-anyakönyvi események hivatalból való hazai anyakönyveztetése 
születés, válás, elhalálozás) 
 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 2.§(1)bekezdés→a magyar konzul is jogosult 
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VI.rész: Külföldön tartózkodó magyar hajókkal és 
repülőgépekkel kapcsolatos feladatok  

15 



Külföldön tartózkodó magyar hajókkal és 
repülőgépekkel kapcsolatos  

konzuli feladatok 
a hajóparancsnok (hajón történt születésről, balesetről, eltűnésről, 

elhalálozásról, és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedésekről) jegyzőkönyvet 

készít és köteles a magyar külképviselet konzuli tisztviselőjéhez eljuttatni. 

úszólétesítmények lajstromozását tanúsító ideiglenes okirat kiállítása  

(ha külföldön elvész, megsemmisül, vagy használhatatlanná válik)- magyar és 

angol nyelven, legfeljebb 60 napig érvényes.  

a légi jármű parancsnoka értesíti a konzuli képviseletet (ha a légi járművet 

veszély fenyegeti, magyar állampolgárságú utast baleset vagy rendkívüli 

esemény ért, megbetegszik, a repülőgépen születés, elhalálozás, intézkedések 

történtek. 
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VII. rész: Okirat-kiállítás és tanúsítványkészítés, 
közjegyzői minőségben történő eljárás 
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Okirat-kiállítás és tanúsítványkészítés, eljárás 
közjegyzői minőségben 

Okiratok 

-házasságkötési tanúsítvány  

 

-teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

 

-konzuli okiratot kiállítása (Jogilag jelentős tényekről és körülményekről 

konzuli tanúsítványt, okiratról hiteles fordítást készíthet, fordítás helyességét 

tanúsíthatja)  

18 



Diplomáciai felülhitelesítés 
a külföldi közokirat magyarországi felhasználása céljából a  
konzul felülhitelesítheti→a fogadó állam hatóságának az 
okiraton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 
 
a Konzuli Főosztály felülhitelesíti → a magyar hatóságok által 

kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot. 
 
KIVÉVE 
Apostille-egyezmény részes országai esetén→ itt csak az 
egyezmény által meghatározott minta szerinti egységes 
nemzetközi hitelesítési tanúsítvány (ún.apostille) beszerzése 
Szükséges. 
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Kérdéssor 
1. Mit takar a konzuli igazgatás kategóriája? 

2. Milyen feladatok tartoznak a rendészeti igazgatás körébe? 

3. Sorolja fel a schengeni vízumfajtákat! 

4. Mi a lényege az egyszeri utazásra jogosító úti okmánynak? 

5. Milyen feladatai vannak a konzulnak az anyakönyvi igazgatás 

keretei között? 

6. Mi az ún. apostille? 

20 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
6.rész: Konzuli igazgatás 

  
Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE-ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
Fogalomtár 

 
konzuli igazgatás: Ebbe a tevékenységi körbe azok a feladatok tartoznak, melyeket a konzuli 

szolgálat lát el saját hatáskörben. 

 

konzuli szolgálat: A konzuli szolgálatot a diplomáciai és konzuli képviseletek  -ideértve a 

tiszteletbeli konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletet is -, valamint a 

külügyminiszter alkotja. A konzuli szolgálatot a külügyminiszter irányítja. 

 

vízum: annak igazolása, hogy a beutazni kívánó külföldi az illetékes konzulnak úti okmányát 

bemutatta, beutazási szándékát előadta, s a konzul az okmányt minden tekintetben rendben 

lévőnek  találta,  illetőleg  nincs  tudomása  a  kérelmet  benyújtóval  kapcsolatban  olyan 

körülményről, amely beutazását nemkívánatossá tenné. 

 

schengeni vízumok: A hat hónapos időszakban a három hónapot meg nem haladó 

tartózkodásra jogosító uniós vízumok. 

 



 

vízumkódex: A vízumkiadás rendjére vonatkozó legfontosabb uniós jogszabály. Az ún. 

schengeni vízumok eljárására és kiadására vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza. 

 

repülőtéri  tranzitvízum  („A” betűjelű) Egy  vagy  több  tagállami  repülőtér nemzetközi  

tranzitterületén  történő  áthaladásra  érvényes.  A  többszöri  átutazásra jogosító  repülőtéri  

tranzitvízumot  legfeljebb  hat  hónapos  érvényességi  időtartamra lehet kiadni. 

 

rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum („C” betűjelű): A  tagállamok területén  

való  átutazás  vagy  a  tagállamok  területére  történő  első  beutazás  napjától számított 

bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra 

érvényes. A többszöri beutazásra jogosító „C” vízumot hat hónap és öt év közötti 

érvényességi időtartamra lehet kiadni. 

 

tartózkodási engedély felvételére jogosító (nem schengeni) vízum: A Magyarországra  

hosszú időtartamra beutazni kívánó külföldi a külképviseleten tartózkodási engedély iránti 

kérelmet nyújthat  be,  melynek pozitív  elbírálása  esetén  tartózkodási  engedély átvétele  

céljából  egyszeri  beutazásra  és  legfeljebb  30  napos  tartózkodásra  jogosító vízumot  kap. 

szezonális  (tartózkodási)  vízum: Szezonális  (évente  150  napig  terjedő)  vagy alkalmi 

(évente 72 napig terjedő) munkavállalás céljából kerül kiállításra. 

 

nemzeti tartózkodási vízum: Azok  a  külföldi  állampolgárok  kérelmezhetnek ilyen 

vízumot, akik az általános vízumkiadási feltételeknek megfelelnek, és a magyar nyelv 

megőrzése, ápolása,  vagy  a  kulturális,  nemzeti  önazonosság  megőrzése,  vagy  államilag  

elismert közép-vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívül oktatás, illetve 

tanulmányokkal összefüggő ismeretek  gyarapítása,  vagy  a  Magyarországon  történő  

családegyesítést kivéve  családi  kapcsolatok  erősítése  céljából  rendszeresen,  90  napot  

meghaladóan, folyamatosan kívánnak Magyarországra látogatni, illetve itt tartózkodni. 

 

 



házasságkötési tanúsítvány: ha magyar állampolgár külföldön, külföldi anyakönyvi hatóság 

előtt kíván házasságot kötni a tanúsítvány igazolja, hogy a kérelmező a magyar jog szerint  

fennálló  házasságkötési  képességét  igazolja. A területileg  illetékes  külképviseleti hatóság  

állítja ki.  

 

diplomáciai felülhitelesítés: a külföldi közokirat magyarországi felhasználása céljából a 

konzul felülhitelesítheti a  fogadó  állam  hatóságának  az  okiraton  szereplő  aláírását  és  

bélyegzőlenyomatát.  

 

apostille: Egy nemzetközi szerződés által meghatározott egységes  nemzetközi hitelesítési 

mely a  külföldön  felhasználásra  kerülő  okiratokhoz  szükséges. 
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I. rész: Külpolitika, diplomácia, nemzetközi jog 
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Külpolitika 

Külpolitika meghatározása 
az állam saját döntése alapján 
1. a nemzeti érdekek, nemzeti 
szerepek meghatározása; 
 
2. az érdekeken alapuló 
külpolitikai orientációk kijelölése, 
rövid- és hosszabbtávú 
külpolitikai célok meghatározása; 
 
3.konkrét külpolitikai 
cselekedetek tervezése és 
végrehajtása. 

Nemzetközi jog Hogyan 

több állam külpolitikai célkitűzéseinek 
összeegyeztetése útján 



Diplomácia 

5 

Diplomácia, mint tevékenység 
Diplomácia, mint szervezet 



II. rész: Külügyi hatalom 
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Külügyi hatalom 
Régen 
 

Napjainkban 

Külügyi 
hatalom 

Kormány 

Országgyűlés 

Külügyminiszter 

Köztársasági 
elnök 

Külügyi 
hatalom 

 



Külügyi hatáskörök megosztása 

 

Országgyűlés 

Kormány 

Köztársasági 
elnök 

Külügyminiszter 

jogalkotás 

ellenőrzés 

előkészítés 

jogalkotás koordináció 

képviselet 

Nemzetközi 
szerződések 

képviselet 

Állampolgársági 
ügyek 

Követküldési 
jog 

Külpolitika 
irányítása 

Nemzetközi 
képviselet 

előkészítés 



III. rész: Külügyi közigazgatás 
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Külügyi közigazgatás 
 
 
• Állami, kormányzati politika érvényesítésére irányul. 
• Nem a belső jog, hanem nemzetközi jogi szabályok által határozzák meg. 
• Az államok egymás közötti megegyezését tükrözi. 
• Nemcsak Magyarországon, hanem más állam területén is gyakorolható. 
• Csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium és külképviseletei látnak el 

külügyi igazgatási tevékenységet. 
• Kivételesen – a konzuli területen – érvényesül hatósági tevékenység, 

egyébként nem létesül hatóság–ügyfél jogviszony. 
• A mérlegelési jogkörben hozott döntések a jellemzők, a nemzetközi jogi 

kötelezettségek keretei közt. 

 



IV. rész: Külképviseletek, speciális külügyi 
képviseletek 
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Külképviseletek fajtái 

 
 
Nagykövetségek, Konzuli képviseletek (főkonzuli, konzuli,alkonzuli 
rangban,konzuli ügynökségek) 
 
Állandó képviseletek (New Yorkban,Genfben és Bécsben az ENSZ mellett, 
EU,NATO, UNESCO, OECD, WTO melletti képviseletek) 
 
Utazó nagykövetek és konzulok 
 
Laptop-diplomaták 

 



Egy speciális külképviselet 
Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az EU 

diplomáciai testülete. 
Feladata: 
Támogatja a főképviselőt az EU kül- és biztonságpolitikájának 
kialakításában és végrehajtásában. 
Gondoskodik a nem uniós országokkal kialakított diplomáciai 
kapcsolatokról és stratégiai partnerségekről.  
Együttműködik az EU-tagországok, az ENSZ és más, meghatározó 
jelentőségű szervezetek és országok diplomáciai szolgálatával. 
 



Kérdéssor 
1. Mi a külügyi hatalom? 

2. Sorolja fel a külügyi közigazgatás jellegzetességeit? 

3. Melyek az ún. külügyi hatáskörök? 

4. Mely szervek gyakorolhatnak külügyi hatásköröket? 

5. Mit jelent diplomácia? 

6. Hogyan kapcsolódik össze a külpolitika a diplomáciai és a 

nemzetközi jog? 

7. Melyek a külügyi igazgatás szervei? 

8. Milyen típusai vannak a külképviseleteknek? 

9. Kik azok a szakdiplomaták, mondjon példát! 
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Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KAPCSOLATOK JOGA 

 
1.rész: Külügyi hatalom, külügyi közigazgatás, 

külképviseletek 
  

Dr. Schiffner Imola 
Adjunktus 
SZTE-ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 

 
Fogalomtár 

 

Külpolitika: az államnak  az  a  tevékenysége, amely  érdekeinek nemzetközi  téren  történő  

érvényesítésére,  védelmére,  helyzetének  alakítására  irányul.  Az  állam  külpolitikája  

kifejezi azokat  az  elveket  és  célkitűzéseket,  amelyeket  valamely  állam  más  államokkal  

való kapcsolatában érvényesíteni kíván. 

 

külügyi hatalom: mindazoknak a hatásköröknek az összességét jelenti, amelyek egy  

államnak  más  államokhoz  és  nemzetközi  jogalanyokhoz  való  közvetlen  kapcsolatok 

alakítására vonatkoznak. 

 

külügyi közigazgatás: A külügyi  tevékenység,  mint  igazgatási  tevékenység, mely az 

állami, kormányzati politika érvényesítésére irányul, a nemzetközi jogi szabályok határozzák 

meg. 

 

diplomácia: A diplomácia,  mint  tevékenység a  nemzetközi  jog  alanyainak  képviselői  

útján megvalósuló, a nemzetközi jogi normák által szabályozott tevékenysége, az állam 

külpolitikai céljainak  békés  eszközökkel  való  megvalósítására.  A  diplomáciai tevékenység 

része a külpolitikai tevékenységnek. 
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A magyar külügyi igazgatás története 
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    Mérföldkövek 
-csak a Monarchia 
felbomlása után, az 1918. 
évi V. tv. 
-Horthy-korszakban az 
1920.évi I.tc külképviseleti 
hálózat kiépült. 
 

-II.világháborút követően 
kétoldalú barátsági, 
együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződések  
 
 
 

A 20.századig önálló külügyi 
igazgatás nem létezett 



A külügyi igazgatás rendszere napjainkban 

 
Nemzetközi 
szervezetek 

melletti állandó 
képviseletek  

Külképviseletek 
Diplomáciai és 

konzuli képviseletek 

Külügyminisztérium 



II. rész: Külgazdasági és Külügyminisztérium 
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Külgazdasági és Külügyminisztérium 
szervezete és működése 

Szervezeti egységei 

 Területi főosztályok 
 
 

Szakmai főosztályok 
 
 

Funkcionális főosztályok 
 
 

Külképviseletek 

Konzuli és Állampolgársági Főosztály 
Konzuli Szolgálat 





A magyar külképviseletek megoszlása 



III. rész: A magyar konzuli szolgálat 

10 



A magyar szabályozás 

A tartós 
külszolgálatról és az 
ideiglenes külföldi 
kiküldetésről szóló  

172/2012. (VII. 26.)  
Korm. rendelet 

Konzuli jog 
• 2001. évi XLVI. 

törvény  a konzuli 
védelemről 

• a végrehajtásáról 
szóló 17/2001. 
(XI.15.) KüM 
rendelet  

• 1987. évi 13. 
törvényerejű 
rendelet  

Diplomáciai jog 
• 1965. évi 22. tvr. a 

diplomáciai kapcsolatokról 
Bécsben, 1961. április 18-
án aláírt nemzetközi 
szerződés kihirdetéséről 



Konzuli védelemhez való jog 
 
 
XXVII. cikk(2): 
 Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 

hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt 

Magyarország védelmét élvezze. 
 

 



Konzuli szolgálat 

-Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki  
 -Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, 
ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében    
-hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból 
gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további 
súlyos érdeksérelemtől óvja meg    
-Egészségügyi vészhelyzetben tájékoztatja a lehetőségekről, 
közreműködik a hazaszállítás megszervezésében    
-Válsághelyzetben tájékoztatást ad,szükség esetén segítséget nyújt a 
hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez    
-Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén tisztázza ennek okát és jogi 
megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit    
Tájékoztatást ad az adott országban elérhető ügyvédekről    
Külföldi haláleset esetén értesíti a hozzátartozót és tájékoztatja az 
Eltemetéshez,a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. 



Miben nem tud segíteni 

-A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben 

-Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben 

-Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében 

-Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt  

-Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban, fordításban  

-Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek 

beszerzésében  

-Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében  

-A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában  

-Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való 

közreműködésben  

-Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, 
eredményének befolyásolásában 



IV. rész: A magyar külügyi stratégia 
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Magyar külpolitika az uniós elnökség után- a 
magyar külpolitika stratégiai irányai 

Prioritások: 
• térségpolitika : térségünkhöz kötődő érdekeink érvényesítése, beleértve a 

külhoni magyarság érdekvédelmének elősegítését is-szomszédságpolitika 

• euroatlanti orientáció: nemzeti érdekeink képviselete az EU-ban és a 

NATO-ban, és a transzatlanti együttműködés további erősítése, 

• globális nyitás: nemzetközi kapcsolataink felélénkítése,fellépésünk 

erősítése a nemzetközi közösségben és aktivitásunk fokozása a globális 

kihívások kezelése területén. 

 



Kérdéssor 
1. Hogyan osztályozhatóak a Külügyminisztérium szervezeti 

egységei? 

2. Ismertesse a külügyminiszter feladatkörének főbb vetületeit! 

 

3. Mit értünk külképviselet alatt a magyar külügyi igazgatásban? 

 

4. Milyen útlevéltípusok léteznek a magyar jogban? Mi a teendő, 

ha egy magyar vagy egy uniós polgár elveszíti úti okmányát? 

 

17 



Az olvasóleckében használt képek és ábrák 
online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 

18 
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Dr. Schiffner Imola 
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Fogalomtár 
hazatérési kölcsön: A hazatérés elősegítésére az ügyféllel kötött hatósági szerződés alapján 

nyújtható pénzügyi támogatás, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

 

 egyszerűsített honosítási eljárás: magyar felmenőkkel rendelkező nem magyar 

állampolgárok kedvezményes honosítási eljárása. 

 

konzuli tisztviselő: a diplomáciai vagy konzuli képviseleten a miniszter megbízása alapján 

konzuli feladatot ellátó személy. Konzuli tisztviselőnek minősül a hivatásos konzuli 

tisztviselő és a tiszteletbeli konzuli tisztviselő. 
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Példatár 
1. 

Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma 2018.szeptemberberétől John Howardot 

jelölte ki az USA iráni nagykövetének. Erről a szándékáról tájékoztatta a teheráni 

külügyminisztériumot. Két hónap elteltével az iráni kormány arról informálta az amerikai 

kormányt, hogy a nagykövetjelölttől megtagadják az agrément megadását külön indoklás 

nélkül. 

1. Megtagadhatja –e egy állam az agrément megadását egy olyan állam nagykövetétől, 

mellyel diplomáciai kapcsolatban áll? 

2. Indoklás nélkül jogszerűnek tekinthető –e az agrément megtagadása? 

 

2. 

Khomeini ajatollah 1979-es győzelmét követően iráni diákok hatoltak be a teheráni amerikai 

nagykövetségre, ahol a benn tartózkodó tisztviselőket túszul ejtették a követség irattárát 

feldúlták és megsemmisítették. 

1. Milyen nemzetközi jogszabályt sértettek meg az iráni diákok? 

2. Akkor is nemzetközi jogsértésnek számít tettük, ha a nagykövetség épületét egy ideje 

már nem használták diplomáciai feladatok végzésére? 

3. Álláspontja szerint köteles lett –e volna az iráni hatóságok megvédeni egy másik állam 

diplomáciai képviseletét? 

 



3. 

Az athéni ügyészség 1980. szeptember 1-jén elrendelte Belgium követségi attaséjának 

letartóztatását, mivel a diplomata egy családi veszekedés során több lövéssel megölte 

ugyancsak belga állampolgárságú feleségét. 

1. Álláspontja szerint helyesen jártak –e el a görög hatóságok? 

2. Mit takar a joghatóság alóli mentesség elve egy ilyen helyzetben alkalmazva? 

3. Amennyiben a hatóságok nem élnek a letartóztatás lehetőségével milyen más 

eszközük lett volna az emberölést elkövető diplomatával szemben? 

 

4. 

Lengyelország lille-ifőkonzulját egy párizsi áruházban a biztonsági személyzet egyik 

dolgozója igazoltatta, miután nagyértékű divatcikket találtak nála. A főkonzul személyes 

sérthetetlenségére és mentességére hivatkozott. 

1. Volt –e joga a biztonsági személyzetnek igazoltatnia a főkonzult? 

2. Helyesen hivatkozott e a főkonzul személyes sérthetetlenségére? 

 

5. 

Az ukrán –magyar határon egy orosz felségjelzésű teherautó kívánt áthaladni, mely iratai 

szerint a leendő német nagykövetség bútorit és egy berendezési tárgyait, technikai eszközöket 

szállított.  A sofőr által bemutatott iratok szerint a teherautó diplomáciai poggyásznak 

minősült. Az ukrán határőrizeti szervek arra hivatkozással, hogy a teherautó mérete 

meghaladja a diplomáciai poggyászok szokásos méretét megállították és át kívánták vizsgálni 

azt. Ezt az orosz sofőr, majd később az orosz külügyminisztérium is megtagadta. 

 

1. Diplomáciai poggyásznak minősülhet –e egy olyan szállítmány, mely nem a diplomata 

személyes szükségleteihez tartozó tárgyakat, eszközöket tartalmaz? 

2. Jogszerűen kívánták –e az ukrán hatóságok átvizsgálni a szállítmányt, illetve volt –e 

joguk feltartóztatni azt? 

 



 

6. Wikileaks-ügy   

Julian Assange a Wikileaks alapítójaként amerikai diplomáciai iratok kiszivárogtatójaként 

vált ismertté. A Svédországban élő Assange ellen 2010-ben nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények miatt európai elfogatóparancsot adtak ki, Assange tagadva az ellene 

felhozott vádakat, félve attól, hogy a britek kiadva őt Svédországnak lehetővé teszi a svédek 

számára, hogy kiadják őt az amerikaiaknak, 2012-ben menedéket kért Ecuador londoni 

nagykövetségén. Ecuador elismerte a menedékjogot, és azóta is menedéket biztosít Assange-

nak. 

 

1. Jogszerűen biztosít e diplomáciai menedékjogot Ecuador Assange-nak? 

2. A brit kormány megtagadhatja e ennek elismerését? Milyen érvre alapozva? 

3. Milyen lehetséges végkifejlet lehet az ügyben? 

 

7. Nottebohm-ügy (Liechtenstein v. Guatemala) 

Friedrich Nottebohm német állampolgár 1905-től Guatemalában élt, ahol vállalkozásokat 

alapított és működtetett. A második világháború kezdetekor az a veszély fenyegette, hogy 

ellenséges állam polgáraként elkobozzák a vagyonát. Ezért Liechtensteinbe utazott és 

megfelelő pénzbefizetés ellenében állampolgárságot szerzett elveszítve ezzel a német 

állampolgárságát. Guatemala hadba lépésével mégis elkobozták a vagyonát, őt magát pedig 

őrizetbe vették. 1951-ben Liechtenstein emiatt beperelte Guatemalát a Nemzetközi Bíróság 

előtt. 

 

1. Milyen eljárás keretei között került sor Guatemala beperelésére? 

2. Milyen elv alapján nem tekinthető jogszerűnek Nottebohm úr liechtensteini 

állampolgársága? 

3. A hatályos nemzetközi szabályozás alapján hogy döntené el az ügyet? 

 

 



 

8. Barcelona Traction-ügy (Belgium v. Spanyolország) 

A Kanadában 1911-ben bejegyzett, de Spanyolországban működő vállalkozás a második 

világháborút követően csőd közeli helyzetbe került. Spanyolország úgy változtatta meg 

devizajogszabályait, hogy a cég nem tudta fizetni kötvénye kamatait. A céget a spanyol 

bíróságon fizetésképtelennek minősítették. A kanadai cég részvényesei többségében belga 

állampolgárok voltak, így Belgium indított eljárást Spanyolországgal szemben a Nemzetközi 

Bíróság előtt. 

1. Nemzetközi jogsértésnek minősült e a spanyol bíróságok eljárása? 

2. Milyen honosságúnak minősül a Barcelona Traction cég? 

3. Van –e mód arra, hogy a részvényesek állama nyújtson diplomáciai védelmet? 

 

LaGrand-ügy (Németország v. USA 2001) 

A német állampolgárságú testvérek Walter és Karl ellen büntetőeljárást indítottak az USA-

ban, melynek eredményeképp halálra ítélték őket. Az eljárás lefolytatására, majd a kegyelmi 

kérvények elutasítására is úgy került sor, hogy a német konzulátust nem értesítették. 

 

1.Megsértette –e az USA a német állam jogait? 

2. Melyik nemzetközi egyezmény tartalmaz irányadó rendelkezéseket az ügyre? 

3. Alkalmazta –e az ügyben a Nemzetközi Bíróság a ténylegesség elvét? 
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